		De waarden van LanguageOne
		 Bij alles wat LanguageOne doet staan zeven waarden
centraal. Deze waarden vormen ons kompas en geven
richting aan ons onderwijs, de strategie en onze
bedrijfsvoering. Zij vormen in feite het fundament van
LanguageOne.

		 LanguageOne is al ruim 30 jaar een autoriteit
op het gebied van kwalitatief, eigentijds
moedertaal- en cultuuronderwijs. Een team
van 65 deskundige en ervaren leerkrachten
biedt ruim 1050 leerlingen tussen de
2,5 en 18 jaar een thuis op één van de
schoollocaties in Europa, het Midden- en
Verre Oosten en Australië.
		 Het is onze passie om jongeren kennis bij te
brengen, cultureel houvast te bieden, hun
talenten te ontwikkelen en zelfvertrouwen
te geven. Zo voorzien wij hen van een
stevige basis voor toekomstig succes. Binnen
een veilig pedagogisch klimaat moedigt
LanguageOne leerlingen aan hun talenten te
ontplooien en nieuwsgierigheid te prikkelen,
zodat zij - waar ook ter wereld - hun plek
vinden.

			

Veilig thuis
LanguageOne biedt leerlingen wereldwijd een
plek waar zij zich thuis voelen.

			

Eigentijds
Met actuele onderwijskundige inzichten en
moderne leermiddelen verzorgen wij eigentijds
moedertaalonderwijs.

			

Kwaliteit
Altijd en overal biedt LanguageOne het best
denkbare moedertaalonderwijs met een
deskundig en ervaren team dat streeft naar
maximale leeropbrengsten.

			

Internationaal
LanguageOne geeft wereldwijd
moedertaalonderwijs en wil internationale
mobiliteit van leerlingen vergroten.

			

“ LanguageOne biedt
jongeren een thuis in het
buitenland;
door kwalitatief,
eigentijds en inspirerend
moedertaalonderwijs
brengen wij hen thuis in de
eigen taal en cultuur. ”

Stevige basis
LanguageOne geeft leerlingen een stevige basis
voor beter leren en assimileren; hiermee ligt een
succesvolle toekomst in het verschiet.

			

Plezier
LanguageOne onderwijs is kleurrijk en veelzijdig,
omdat leren met plezier zorgt voor hogere
leeropbrengsten en meer zelfvertrouwen.

			

Duurzaam
LanguageOne richt zich op continuïteit en
betrouwbaarheid met een degelijk financieel
beleid, zorgvuldige bedrijfsvoering en
transparante verantwoording.

		Onderwijs op maat
		 LanguageOne verzorgt onderwijs aan leerlingen van
2,5 tot 18 jaar. Interactief groepsonderwijs in kleine groepen
en digitaal onderwijs op afstand via een online blended

		Voordelen moedertaalonderwijs

learning platform. Ons onderwijs past bij ieders specifieke

		 De programma’s van LanguageOne geven leerlingen

niveau en is gericht op maximale leeropbrengsten.

een stevige basis in de eigen taal en cultuur. Enkele

Door persoonlijk contact en gedegen kwaliteitsbeleid

voordelen van onderwijs in de moedertaal en cultuur:

hebben wij goed inzicht in de capaciteiten en behoeften
van individuele leerlingen. Hierop passen wij het lesaanbod

		 helpt een kind de eigen cultuur en afkomst te
erkennen en te waarderen, wat bijdraagt aan een
positief zelfbeeld
		 een goede beheersing van de moedertaal is een
belangrijke variabele voor schoolsucces
		 onderwijs in de moedertaal vergemakkelijkt het
leren van andere talen
		 meertaligen hebben een voorsprong op
de arbeidsmarkt

en de ondersteuning aan.
		 LanguageOne bundelt de krachten met vooraanstaande
internationale scholen en partnerorganisaties en weet
goed in te spelen op de veranderingen in het onderwijs.
Wij hebben een nieuw lesprogramma ontwikkeld, dat
uitstekend aansluit op de Nederlandse kerndoelen, de
Vlaamse eindtermen en internationale onderwijssystemen.
Ons onderwijs maakt hierdoor een soepele terugkeer naar
Nederland of Vlaanderen mogelijk.

		 soepele terugkeer naar het onderwijs in het land
van herkomst
		 draagt bij aan een nauwere band met familie en
vrienden in het thuisland

Samen werken,
Samen sterk
		Op meerdere locaties in Europa, het Midden- en Verre
Oosten, Australië en online krijgen onze leerlingen les van
bevoegde en ervaren leerkrachten en locatieleiders. Een
centraal bureau ondersteunt hen vanuit Nederland en
zorgt zo voor samenhang, ontwikkeling en continuïteit
van de organisatie. Onze voortdurende focus op kwaliteit
maakt LanguageOne tot de succesvolle, toonaangevende
organisatie die het nu is.
		 Bij LanguageOne staan de leerling, de taalontwikkeling
		 Om moedertaalonderwijs aan meer leerlingen en op meer

en betekenisvol leren binnen een positief pedagogisch

locaties te verzorgen, concentreert LanguageOne zich de

klimaat centraal. Wij creëren een veilige en plezierige

komende jaren op het uitbreiden en verder ontwikkelen

leeromgeving, waarin onze leerlingen leren communiceren

van het aanbod en de kwaliteit van ons onderwijs, het

en samenwerken. In de lessen komen betekenisvolle taal- en

vergroten van de geografische spreiding, het investeren in

cultuurtaken aan de orde, die passen in de belevingswereld

professionele ontwikkeling van onze medewerkers en het

van kinderen en jongeren. Wij dagen onze leerlingen uit;

voeren van een gezond financieel beleid.

fouten maken mag en successen worden gevierd!
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