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‘Voor onze kinderen zijn de vakken 
Nederlands en Godsdienst een 

welkome aanvulling op het curriculum 
van de Internationale School. De 
islamitische omgeving waarin we 

verkeren maakt dat het vak godsdienst 
een belangrijke rol speelt ter 

ondersteuning van onze 
huisgodsdienst.’ - ouders Jelle

Begeleiding
Een team van vakdocenten draagt zorg 
voor de vakinhoudelijke begeleiding. 
De vakdocent corrigeert de toetsen en 
geeft waar nodig feedback of 
instructie. Onze cea-mentor begeleidt 
uw kind in zijn onderwijs-leerproces. 
Naast de cognitieve prestaties is er 
aandacht voor het sociaal-emotioneel 
functioneren. Ook vinden we het 
belangrijk dat uw kind de mogelijkheid 
heeft om feeling te houden met de 
Nederlandse onderwijssituatie en met 
leeftijdsgenoten. Zo is het mogelijk om 
tijdens het verlof een aantal lessen bij 
ons op school te volgen.
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Maak een afspraak voor een 
vrijblijvend (skype) gesprek.

Contact
Nieuwsgierig geworden of 

interesse in de prijslijst? Kijk op 
onze website of neem contact op. 

Wij staan u graag te woord!

Vertrekt u binnenkort naar het 
buitenland? Of woont u daar al 
een tijdje? En bent u op zoek 
naar een passende vorm van 
voortgezet onderwijs voor uw 
kind(eren)? Dan bent u bij ons 
aan het juiste adres.

Onze school is een instelling voor 
reformatorisch voortgezet 
onderwijs. Naast het reguliere 
onderwijs in Apeldoorn, Uddel 
en Rijssen bieden wij op de 
Jacobus Fruytier 
scholengemeenschap ook 
identiteitsgebonden onderwijs 
aan over de landsgrenzen. 
Hiervoor kunt u terecht bij onze 
afdeling cea (Christian Education 
Abroad). 

Al sinds 2008 begeleiden wij 
kinderen en hun ouders bij hun 
schoolwerk op afstand. Soms 
verder weg, zoals in Guinee, 
Papua of China. Maar ook 
dichterbij: in bijvoorbeeld 
Frankrijk of Oostenrijk. 

Doelgroep
Ons afstandsonderwijs is bedoeld voor 
havo- en vwo-leerlingen die kortere of 
langere tijd in het buitenland verblijven 
en: 

• op een later moment terug willen 
keren naar het Nederlandse 
onderwijssysteem.

• vooral Nederlands georiënteerd 
willen blijven wat betreft 
voortgezet- en vervolgonderwijs.

• naast overige vormen van 
onderwijs de Nederlandse 
taalvaardigheid en/of andere 
schoolvakken op peil willen 
houden.

Maatwerk
In onderling overleg stellen we een 
persoonlijk vakkenpakket samen dat 
past bij uw kind en aansluit bij uw 
wensen en mogelijkheden. Dat kan 
variëren van één vak tot alle vakken. 
We bieden daarbij zoveel mogelijk 
maatwerk. Ook zou uw kind zich via 
ons kunnen voorbereiden op een 
staatsexamen Nederlands of examen 
NT2. Wij helpen u graag bij uw 
zoektocht naar het juiste onderwijs 
voor uw kind.

‘De begeleiding vanuit de Fruytier 
ervaren wij als warm, betrokken en 

stimulerend.’ - ouders Evelyn

‘Naast het afstandsonderwijs wat 
ik volg bij de Fruytier, ga ik ook 

één keer per week naar een lokale 
school, om met klasgenoten op te 

trekken.’ - Evelyn

‘Ik ben erg dankbaar voor 
het vak godsdienst. Zonder 

deze optie vanuit de 
Jacobus Fruytier school zou 

er hier weinig overblijven 
van godsdienstig onderwijs.’ 

- Jelle
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