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Contactgegevens
Algemeen contactpersoon voor schoolzaken, coördinator onderwijs, is Dianne Di Benedetto:
school@nederlandseschool-rome.org, GSM: 349 1199937.
Het bestuur is bereikbaar op bestuur@nederlandseschool-rome.org.
De ouders kunnen de contactgegevens van de leerkrachten opvragen bij de coördinator of bij de
leerkrachten zelf. Om privacyredenen worden deze niet meer in de Schoolgids vermeld.

Leerkrachten
Het docentencorps bestaat momenteel uit een coördinator/groepsleerkracht, vijf groepsleerkrachten, een
onderwijsassistente, twee leerkrachten Nederlands voor volwassenen en twee invalkrachten.

Dianne Di Benedetto is volledig bevoegd onderwijzeres in het basisonderwijs, en
vanaf 2014 coördinator van 't Kofschip. Zij geeft les aan groep 3 op zaterdag op de
Zwitserse School.

Rinske Hernaamt is afgestudeerd als docent pedagogiek, en werkt ook op een
Italiaans-Engelse kleuterschool. Vanaf 2012 is ze verbonden aan 't Kofschip. Op
zaterdag geeft ze les aan groep 1 en 2, en op dinsdag op Marymount aan groep 1,
2 en 3.
Saskia Tersteeg is afgestudeerd in Buitenlandse Talen en Letterkunde, en geeft
ook Nederlandse en Engelse privéles. In 2013 is haar roman Regina Basilia
uitgekomen. Ze is vanaf 2014 verbonden aan 't Kofschip. Op zaterdag geeft ze les
aan groep 7 en 8.
Anne Esser is onlangs als docent Nederlands afgestudeerd. Vanaf september 2019
zal ze de lessen aan de VO-groepen op de Zwitserse School op zaterdag en op St.
George's op woensdag verzorgen.

Klaas Jan Kok is afgestudeerd leerkracht basisonderwijs en kunst- en cultuurwetenschapper. In diverse landen heeft hij mogen proeven van het veelkleurige
onderwijslandschap. Vanaf september 2019 geeft hij zaterdag les aan groep 4 en 5
op de Zwitserse School.
Hilde van Doren is Vlaamse, en heeft 10 jaar les gegeven aan kinderen en
volwassenen in New York en Londen. Vanaf schooljaar 2018 - 2019 verzorgt ze de
lessen aan VO1 en 2 op de Zwitserse School en aan groep 6 op St. George's.
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Marianna Fumagalli is gekwalificeerd leraar Italiaans voor anderstaligen en
interculturele trainer, vertaler en tolk. Zij leerde Nederlands in België. Vanaf 2017
geeft zij op zaterdag assistentie aan groep 1, 2 en 3.

Mieke de Goey is vanaf de oprichting van het Nederlands onderwijs in Rome in
1982 actief geweest als gediplomeerde leerkracht basisonderwijs. Vanaf 2013 is ze
als invalster verbonden aan 't Kofschip.

Tessa Vrijmoed is eerstegraads docent Grieks en Latijn, en auteur van Laat je
krekels maar krieken (2013), reisgids 100% Rome, Beyond the Colosseum-blog &
nieuwspagina. Ze is vanaf 2009 verbonden aan 't Kofschip als leerkracht, vanaf
2016 als invalster.

Het bestuur
De school wordt vanaf dit schooljaar beheerd door de onlangs opgerichte Italiaanse Vereniging ’t Kofschip
APS. Het bestuur van de Vereniging volgt het bestuur van de Stichting De Lage Landen op. Het huidige
bestuur bestaat uit:

Mies Nuytens

Felix Marttin

Voorzitter
vanaf 1 juli 2019

Penningmeester
vanaf 1 januari 2018

Annette Donkerlo

Jos van Lent

Secretaris
vanaf 1 juni 2018

Bestuurslid
vanaf 1 januari 2019

Maarten Roest

Colinda Koster

Bestuurslid
vanaf oktober 2019

Bestuurslid
vanaf oktober 2019

Het bestuur onderhoudt intensieve contacten met de coördinator van het onderwijs, Dianne Di Benedetto,
zowel door maandelijks overleg als vrijwel dagelijks telefonisch of via internet.
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Locaties
De lessen vinden op zaterdagochtend plaats op de Zwitserse School, en op een doordeweekse middag na
school op St. George’s British International School en op Marymount International School. Helaas kunnen
vanwege het veiligheidsbeleid op Marymount alleen leerlingen, die op Marymount al de dagschool volgen,
aan deze lessen deelnemen. Er wordt nog onderzocht of we in de toekomst ook op de Ambrit International
School lessen kunnen organiseren.

Locatie

Groepen

Tijd

Dinsdag

Marymount International
School

PO groep 1, 2, 3

15.45 – 17.45u

Woensdag

St. George’s Engelse School

Zaterdag

Scuola Svizzera di Roma –
Zwitserse School

PO groep 6
VO
PO groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
VO

Ambrit
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Scuola Svizzera di Roma
Via Marcello Malpighi, 14
00161 Rome
Tel: 06 440 21 09
www.scuolasvizzeradiroma.it

Marymount International School
Via di Villa Lauchli, 180
00191 Rome
Tel: 06 3629101
www.marymountrome.org

St. George’s (Engelse Internationale school)
Via Cassia km 16
00123 Rome (La Storta)
Tel: 06 3086001
www.stgeorge.school.it

(Mogelijk nieuwe leslocatie) Ambrit International
School
Via Filippo Tajani 50,
00149 Rome
Tel: 06 5595305
http://ambrit-rome.com/

Het schooljaar begint...!
De kinderen moeten in het bezit zijn van een schrift, het liefst in A4-formaat. Pen, (kleur-) potloden,
werkboekjes e.d. worden door de school uitgedeeld.
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle nieuwe leerlingen een map van de school voor hun schrift en
evt. werkboek. Alle werkjes, fotokopieën, boeken van de bibliotheek, huiswerk en berichten naar de ouders
worden aan het einde van de les in de map gedaan.
Kijk dus elke week in de map van uw kind(eren) om altijd op de hoogte te blijven van lopende
onderwijszaken, huiswerk enz. maar ook van gezellige evenementen, zoals feesten en andere initiatieven!

Schoolkalender en vakantierooster
Eerste schooldag

dinsdag Marymount

10 september 2019

woensdag St. George’s

11 september 2019

zaterdag Zwitserse School

14 september 2019

Open- en cultuurdag

zaterdag

14 september 2019

Sintfeest

zaterdag

30 november 2019

Oudergesprekken

dinsdag/woensdag/zaterdag

maart 2020

Laatste schooldag
Marymount

dinsdag

16 juni 2020

Laatste schooldag St.
George’s

woensdag

10 juni 2020

Laatste schooldag Zwitserse
School

zaterdag

13 juni 2020

Koningsdag

zaterdag

18 april 2020

Slotfeest

zaterdag

14 juni 2020
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Geen les vanwege:
dinsdag

29 oktober 2019

Ponte dei Morti

woensdag

30 oktober 2019

Ponte dei Morti

zaterdag

2 november 2019

Ponte dei Morti

vrijdag

20 december 2019

t/m dinsdag

t/m 7 januari 2020

zaterdag

21 december 2019

t/m maandag

t/m 6 januari 2020

zondag

22 december 2019

t/m dinsdag

t/m 7 januari 2020

dinsdag

18 februari 2020

Marymount gesloten wegens skivakantie

woensdag

26 februari 2020

St. George’s gesloten wegens skivakantie

zaterdag

29 februari 2020

Zwitserse School gesloten wegens skivakantie

woensdag

8 april 2020

Paasvakantie

zaterdag

11 april 2020

Paasvakantie

dinsdag

14 april 2020

Paasvakantie

woensdag

15 april 2020

Paasvakantie

zaterdag

25 april 2020

Italiaanse bevrijdingsdag

zaterdag

2 mei 2020

Ponte Dag van de Arbeid

woensdag

27 mei

St. George’s gesloten

dinsdag

2 juni 2020

Festa della Repubbica

Kerstvakantie Marymount

Kerstvakantie St. George’s

Kerstvakantie Zwitserse School

De leerlingen van Marymount en St. George’s volgen de schoolkalender van deze school.
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Absenties: verzuim en te laat komen
Verzuim
Afwezigheid van de leerlingen dient van te voren, uiterlijk de avond voor de les, aan de betreffende
leerkracht doorgegeven te worden. We vragen de ouders dringend dit bijtijds te doen, zodat de
leerkrachten hiermee rekening kunnen houden bij de voorbereiding van de lessen. Dit ook omdat er
lesgegeven wordt aan kleine groepjes: het zou niet fijn zijn, als de leerkracht die vaak van ver komt,
onverwacht voor een lege klas komt te staan.
U kunt de contactgegevens van de leerkracht bij de leerkracht zelf of bij de coördinator opvragen.
De leerkrachten houden een absentielijst bij. Bij een tweede lesverzuim in één maand krijgt de leerling
extra huiswerk mee, dat de eerstvolgende les moet worden ingeleverd.

Te laat komen
De aanvangstijd van de lessen is 09:30 uur. Aan leerlingen die zich
meerdere malen na 09:30 uur bij de toegangspoort melden kan de toegang
tot de school voor die dag ontzegd worden. Om dit te vermijden vragen we
u dringend ervoor zorg te dragen dat uw kind op tijd, dus voor 09:30 uur,
op het schoolplein aanwezig is.

Lesgeld
Dit schooljaar zal de hoogte van het lesgeld hetzelfde blijven als vorig jaar! Mocht het leerlingenaantal
zodanig zijn dat het betaalde lesgeld de kosten van de school niet dekt, dan kan in januari 2020 eenmalig
een extra bijdrage gevraagd worden van maximaal €50.
Lesgeld zaterdagochtend (Zwitserse School)
3 uur per zaterdagochtend, 33 lessen per jaar:
•
•

eerste kind €760, daaropvolgende kinderen 10% korting (= €684)
voor VN-werkers of dubbelverdieners: eerste kind €860, daaropvolgende kinderen 10% korting: (=
€774).

Lesgeld andere locaties (St George's, Marymount)
2 uur per les, 33 lessen per jaar, St. George's op woensdagmiddag en Marymount op dinsdagmiddag:
● eerste kind €760, daaropvolgende kinderen 10% korting (=€ 684)
● voor VN-werkers of dubbelverdieners: eerste kind €860, daaropvolgende kinderen 10% korting: (=€
774).
Voor deze locaties geldt een minimum van 4 leerlingen per leerkracht. Mochten er minder dan 4 leerlingen
per leerkracht zijn, dan gelden de volgende tarieven:
● 3 leerlingen per leerkracht - €917 per leerling per jaar
● 2 leerlingen per leerkracht - €1375 per leerling per jaar
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Betalingen
Er kan worden betaald in twee termijnen: de eerste vóór 15 oktober en de tweede vóór 15 maart. Een
uitzondering kan worden gemaakt voor families met 3 of meer kinderen. Zij kunnen in drie termijnen
betalen (oktober, februari, mei).
Bankgegevens
T Kofschip Associazione di Promozione Sociale ETS
IBAN: IT 47 R 05696 03229 00000 4347 X74
Banca Popolare di Sondrio Filiale: 458 Roma - Ag. 29
BIC: POSOIT2111S
De school heeft een kortingsregeling voor gezinnen die het financieel niet op kunnen brengen om al hun
kinderen naar school te laten gaan. Deze kortingen worden gegeven voor tweede en latere kinderen.
Mocht u daar meer over willen weten, neem dan contact op met de penningmeester Felix Marttin:
felix.marttin@gmail.com.
Nota bene: Cheques en contante betalingen zijn niet mogelijk.
Individuele privélessen
Het lesgeld voor individuele privélessen bedraagt €31, 50 per uur voor het eerste kind, €25,00 per uur voor
de volgende kinderen, en dient te worden overgeschreven op bovenstaande bankrekening.
Eventuele onkosten zoals reiskosten kunnen direct aan de docent worden betaald.
Schoolverzekering
De kinderen die bij ’t Kofschip ingeschreven zijn, vallen onder een collectieve WA-verzekering via de
Stichting NOB, die ongevallenrisico’s dekt tijdens de lessen en de heen- en terugreis.

De ouders en de school
‘t Kofschip is een NTC- school: er wordt 3 uur per week les gegeven in de Nederlandse Taal en Cultuur,
buiten de dagschool van de leerlingen om. In totaal worden er 100 uur taallessen en 20 uur
cultuuronderwijs gegeven, zowel aan kinderen uit het Primair Onderwijs (PO) als Voortgezet Onderwijs
(VO).
Ter ondersteuning van het zware programma wordt er huiswerk meegegeven aan de leerlingen.
Om de leerlingen zoveel mogelijk profijt van het NTC-onderwijs te kunnen
laten trekken, en het lesprogramma naar behoren te kunnen uitvoeren, is de
mate waarin thuis Nederlands gesproken wordt van groot, zo niet
doorslaggevend, belang. Naast het zoveel mogelijk Nederlands thuis te
spreken, kunnen ouders steun en begeleiding aan hun kinderen geven door
ze te helpen bij het huiswerk maken, en door het lezen van
Nederlandstalige kinderboeken thuis te stimuleren. Ieder kind krijgt
regelmatig als huiswerk een boek mee uit de schoolbibliotheek. We zijn bezig met het aanleggen van een
collectie DVD’s die de kinderen, naast het boek, kunnen lenen.
Aan het begin van het schooljaar vindt er een info-moment plaats. Gedurende dit moment kunnen de
ouders desgewenst nog nadere informatie krijgen en kennismaken met de leerkrachten, bestuursleden en
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andere ouders. In maart vinden er oudergesprekken plaats. Waar nodig volgt voor het einde van het jaar
nog een gesprek. Aan het eind van het schooljaar krijgt ieder kind een rapport mee naar huis. Tevens
ontvangen de ouders de maandelijkse Nieuwsflits via de mail met belangrijke, praktische en leuke
informatie.

Klachtenregeling
Tijdens de lessen zijn de leerkrachten de eerste verantwoordelijken voor de leerlingen. Het bestuur van de
Vereniging ’t Kofschip APS heeft de eindverantwoordelijkheid over de algehele gang van zaken met
betrekking tot de school.
Wanneer ouders vragen hebben over de resultaten of over de gedrags- of leermoeilijkheden van hun kind,
kunnen zij de leerkracht hierover aanspreken. Ook leerkrachten kunnen het initiatief tot een gesprek met
de ouders nemen, indien zij dat nodig achten.
Mochten ouders klachten, problemen of vragen over hun kinderen hebben, dan kunnen zij zich altijd tot de
school wenden. Hiervoor hanteert de school het volgende stappenplan.
Stap 1 De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de leerkracht.
Stap 2 Vinden de ouders en de leerkracht geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan wordt de
coördinator van ‘t Kofschip ingeschakeld.
Deze kan overigens ook al op bij de eerste stap bij de kwestie worden betrokken, maar alleen met
instemming van beide partijen.
Stap 3 Indien ook na het overleg met de coördinator de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost,
dan wordt de zaak voorgelegd aan het bestuur, dat in voortdurend overleg met de coördinator de
kwestie zal bezien en hopelijk tot een oplossing brengen.
Ouders die zich tot de coördinator of tot het bestuur wenden met een klacht zonder deze eerst met de
leerkracht resp. met de coördinator besproken te hebben, zullen worden terugverwezen naar resp. de
leerkracht of naar de coördinator.

Ouderparticipatie: vrijwilligers
Om de school draaiende te houden is de partecipatie van ouders erg belangrijk.
Ten eerste om het onbezoldigde bestuur en het schoolteam te helpen met
occasionele hand- en spandiensten bij de organisatie van de verschillende
activiteiten. En ten tweede omdat er een wettelijk aantal vrijwilligers nodig is om
de leerkrachten een arbeidscontract te kunnen aanbieden.
Daarom worden alle leden van de Vereniging in principe geregistreerd als
vrijwilligers in het wettelijk verplichte vrijwilligers- en ledenregister. Dat kan gaan
van hulp bij het organiseren van de (cultuur)lessen en feesten, zoals het
Sinterklaasfeest, een voetbaltoernooi, de Koningsdag en het slotfeest tot het
bakken van lekkernijen, medewerking aan projecten in de klas en hulp met lezen.
Natuurlijk kunnen we niemand verplichten om zich in te zetten voor de Vereniging en dus voor de school,
maar een keertje een taart meenemen of eens helpen met tafels en stoelen sjouwen ‘telt’ ook!
In de jaarlijkse ouderenquête kunt u uw wensen, ideeën of verbeterpunten aangeven.
In de Schoolgids 2019 – 2020 vindt u uitgebreidere informatie.
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Aantekeningen

Schooljaar 2019-2020, ‘t Kofschip Rome

11

Schooljaar 2019-2020, ‘t Kofschip Rome

12

Schooljaar 2019-2020, ‘t Kofschip Rome

