
LANGUAGEONE – WERELDWIJD THUIS IN MOEDERTAALONDERWIJS 
 

U woont in of rondom Abu Dhabi en uw kind volgt onderwijs aan een internationale school. 
Of u bent van plan om naar Abu Dhabi te verhuizen. Maar hoe zorgt u ervoor dat de 
Nederlandse taal en Belgische cultuur niet verloren gaan? En dat uw kind probleemloos 
aansluiting vindt bij Nederlandstalige scholen als u besluit terug naar huis te gaan?  
 
LanguageOne is al meer dan 35 jaar een begrip in het ontwikkelen en verzorgen van 
onderwijsprogramma’s voor jongeren die opgroeien in een internationale setting.  
 
Bij LanguageOne krijgen kinderen van 2,5 tot 18 jaar Nederlandse les. Zij krijgen de kans met 
plezier de Nederlandse moedertaal verder te ontwikkelen en te leren over de Nederlandse 
en Vlaamse cultuur. Onze Nederlandse Taal en Cultuurprogramma’s (NTC) sluiten aan op de 
Nederlandse kerndoelen en de Vlaamse eindtermen en bereiden uitstekend voor op 
terugkeer naar Nederland of België. Daarnaast sluit ons lesprogramma aan op het 
internationale dagonderwijs van vele internationale scholen in Abu Dhabi wat leidt tot 
actievere deelname van onze leerlingen, doeltreffender onderwijs en hogere 
leeropbrengsten. 
 
LanguageOne Abu Dhabi  
Op de GAA (Gems American Academy) bieden we Nederlands aan groep 0 - 8 van het 
basisonderwijs. Deze lessen worden naschools aangeboden van 15.30 uur - 18.30 uur. Voor 
groep 0/1/2 vinden deze lessen plaats van 15.30 - 18.00 uur.  
 
Op Raha International School bieden we Nederlands aan het voortgezet onderwijs van 
grade 7 tot en met het examenjaar, grade 12. Hier geven we dus ook het examenvak 
Nederlands (SSST: Dutch A Literature en Dutch B Literature). 
 
Leerlingen van alle internationale scholen mogen zich inschrijven bij onze Nederlandstalige 
school. 
 
LanguageOne is aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en 
geaccrediteerd door de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs. 
 
Nieuwsgierig naar onze school? Bezoek dan LanguageOne Abu Dhabi en voor een informele 
indruk onze Facebookpagina. 
 
U kunt altijd een e-mail sturen voor meer informatie! Een e-mail kan gestuurd worden naar 
abudhabi@languageone.nl. 
 

http://www.stichtingnob.nl/
https://www.onderwijsinspectie.nl/
https://www.languageone.nl/school-locaties/abu-dhabi/
https://www.facebook.com/LanguageOneAbuDhabi/
mailto:abudhabi@languageone.nl

