“Proactive education beyond boundaries.”
Stichting Klein College start per schooljaar 2015  2016 centraal te Salinja met een
vernieuwende tweetalige
opleiding

(Nederlands / Engels) binnen het voortgezet onderwijs op
Curaçao.
De Miguel Pourier Academy zal internationaal georiënteerd onderwijs aanbieden in een
uitdagende leeromgeving, waarbij leerlingen de kans krijgen hun individuele talenten optimaal
te benutten. De school garandeert een hoog onderwijsniveau dat zal resulteren in een brede
ontplooiing van de leerlingen. Zij worden gestimuleerd het maximale uit zichzelf te halen om
‘lifelong learners’ te worden.
Het onderwijskundig doel is leerlingen op te leiden tot evenwichtige, competente
jongvolwassenen met een open mind die voorbereid zijn op de steeds veranderende
maatschappij; creatieve en kritische wereldburgers, die hun ambities waar durven te maken.
NOB
De Miguel Pourier Academy is een zelfstandige nieuwe afdeling van St. Klein College en
verbonden aan het NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland
),
en het Ministerie van
Onderwijs in Nederland. De Academy zal
onder de Nederlandse onderwijsinspectie vallen

waardoor een gegarandeerd Nederlands erkend diploma zal worden behaald door het afleggen
van het staatsexamen op Nederlands grondgebied.
Opleiding
Er wordt gestart met tweetalige brugklassen MAVO
/
HAVO /VWO met als doel verdere groei
naar een volwaardige voortgezet onderwijs school met een onderbouw en bovenbouw.
Kenmerken van de opleiding:
● Tweetalig
:
Nederlands/Engels
● Brede basisvorming
● MAVO in plaats van VSBO
● Vernieuwende vakken
● Integratie digitaal onderwijs
● Individuele leerlijnen
● Verdieping en remediëring
● Evaluatie en zelfreflectie
● PGO (probleemgestuurd onderwijs)
● Extralearning
● Cluburen buiten het verplichte curriculum
tijdens deze uren bieden wij extra verbreding/verdieping aan bijv.: div. talen
(Nederlands, Frans, Chinees, Papiaments), toneel, dans, muziek, fotografie, schaken,
sport, huiswerkbegeleiding etc.
● Tussentijdse doorstroom naar een ander niveau mogelijk
● Gegarandeerd erkend diploma conform Nederlandse onderwijs wetgeving
● Goede en gegarandeerde aansluiting vervolgopleiding

Tweetalig onderwijs (TTO)
Het curriculum bestaat voor 3050% uit lessen in het Engels
● Engelse taal
● Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, Mens en Cultuur vakken
● Projecten en Activiteiten
● MPA “Engelse” dagen.
Voordelen van dit curriculum:
● Optimalisering Engelse taal
● TTO certificaat
● Goede aansluiting bij vervolgopleidingen in Nederland en Engelstalige gebieden
Waarom kiest u voor de MIGUEL POURIER ACADEMY?
Om de juiste en beste keuze voor uw kind te maken is het belangrijk om te weten wat een
school u te bieden heeft.
Wij staan voor:
● een duidelijke pedagogische visie
Bij de Miguel Pourier Academy is 
ieder kind uniek
. Ons uitgangspunt is 
gelijke kansen
voor
ieder kind!
Wij zullen vaardigheden stimuleren en talenten van uw kind(eren) ontdekken en bevorderen. Dit
alles in een 
leerkrachtige omgeving 
waarbij
onderwijs op maa
t wordt geboden met een
stevige ondersteuning
waar nodig. Kennismaking met uw kind(eren) en u als
ouders/verzorgers vormt een onderdeel van ons aanname beleid.
● Een school waar u op kunt vertrouwen
Duidelijke
afspraken vormen een belangrijk onderdeel. Kinderen en ouders weten wat ze

mogen verwachten. Wij zullen een constructieve samenwerking zoeken met leerlingen,
leerkrachten en ouders.
Er zal een denktank opgericht worden. Maandelijks zullen wij met deze groep evalueren,
overleg hebben, ideeën delen om verder te kunnen bouwen en zo vorm te kunnen geven aan
onze opleiding.
● Een school waar uw kind zich goed zal voelen
In een veilig leer en leefklimaat komt een kind het
beste tot zijn recht. Het realiseren van een veilig
leerklimaat begint al bij de start van het schooljaar. De
eerste week zullen wij de kinderen snel vertrouwd
maken met hun nieuwe omgeving.
Door de 
kleinschaligheid (klassen niet groter dan
22 leerlingen)
kunnen wij een 
goede
begeleiding

verzekeren. Goed voor onze leerlingen zorgen is een
taak voor het hele school team.
● Een school met enthousiaste, leergierige, competente en innoverende leerkrachten.
De leerkracht bij de Miguel Pourier Academy is een leerkracht die een mix van traditionele en
nieuwe werk en evaluatie vormen gebruikt met aandacht voor de leerstijlen van de individuele
leerling. Een leerkracht die gaandeweg steeds meer de rol van een coach zal gaan aannemen.
● Een school met “Leerkrachtig onderwijs op maat”

Onderwijs verandert de laatste decennia snel. Door digitalisering “ligt de wereld open”,
ontvangen wij informatie op verschillende manieren en overal vandaan. Leerlingen “leren”
anders dan vroeger.

Bijvoorbeeld
,
door de digitalisering scannen zij informatie, zijn ze taalvaardiger, wordt
“beelddenken” gestimuleerd, is de concentratiespanne verkort en kunnen zij kennis “overal
vinden”.
Het wordt binnen het onderwijs steeds belangrijker om de kennis (die overal te vinden is) niet
meer zomaar te kunnen reproduceren voor een goed cijfer, maar juist te laten zien dat je de
(gevonden, opgedane) 
kennis
kunt 
toepassen
(vaardigheden).
Hiervoor is het van belang voor de leerling om te weten wat de leerkracht van hem/haar
verwacht. Door te werken met heldere doelstellingen, krijgt de leerling ook inzicht in zijn eigen
leerproces. Kernwoorden zijn “zelfreflectie”, “peer evaluation”, “Persoonlijk Ontwikkelingsplan”,
“competentierapport”, “onderwijs op maat”, “samen leren”, “uitdagen en initiëren”.
De dagelijkse praktijk
Lestijden: 
07.30 – 13.30 uur

Cluburen

: 14.00  16.00 uur

Vakken
Lesuren
Nederlands
4
Engels
4
Spaans
2
Wiskunde/rekenen/Math
4
Mens en Maatschappij/Social Studies (ak, gs, ec, vanaf jaar 2
Community services)
Mens en Natuur/Science (biologie/nask/informatica/techniek)
4
Mens en Cultuur/Personal Creative Expression
4
(arts, design , drama, music, debate, poetry, ckv)
4
Filosofie /Philosophy
2
Sport/gezondheid education/Sports and Health
2
Elearning: remediërend/verdiepend/projectmatig
3
Mentor uur: lerenleren, mediawijsheid, lifestyle, social skills
2
Totaal lesuren exclusief Cluburen:

2
4

2

35

De aanmelding procedure:
Van ieder kind ontvangen wij graag:
● Een OKR en het advies van de school
● Een ingevuld aanmeldingsformulier
● Wij zullen u als ouders/verzorgers samen met uw kind uitnodigen voor een
kennismakingsgesprek
● Indien nodig zullen wij een aantal testen bij uw kind afnemen om zo het juiste instap
niveau te bepalen.
Kosten 1e jaar:
● Lesgeld 12 maanden inclusief Cluburen ad
Nafl. 1.300,00
● Eenmalige inschrijfkosten
Nafl. 375,00 
(Leerlingen Klein College 50% korting)
● Boekengeld
Nafl. 400,00
● Tablet verplicht volgens vastgestelde normen of via school aangeschaft.

The world is your playground
Contactgegevens:

info@miguelpourieracademy.com


telefoon: (+5999)5464242

