
 

Hallo iedereen, 
 
Het schooljaar loopt op z’n einde, we zijn inmiddels 
begonnen met de voorbereidingen voor het eindfeest op 
29 juni. We hebben een van de maandthema’s gekozen 
als thema voor het feest: sprookjes! De kinderen hebben 
veel zin in hun optreden. Op de volgende pagina vindt u 
een uitnodiging voor het feest.  
 
Deze nieuwsbrief is vooral 
praktisch van aard. Zie de 
pagina met mededelingen: u 
vindt er alle informatie over 
het komende schooljaar.  
 
De nieuwsbrief sluit af met 
een verslag van het bezoek 
dat Peter Boets en ik 
brachten aan een 
regiobijeenkomst van NOB-
scholen (Nederlands 
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Onderwijs in het Buitenland) in 
Frankrijk.  
 
Ik wil alle medewerkers en ouders 
bedanken voor hun inzet en  
enthousiasme voor onze fijne school. 
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Welkom op het schoolfeest! 
29 juni 2016 

 
 
Op woensdagavond 29 juni aanstaande van 18u00 tot 20u00 vieren we op 
school in Sourcieux-les-Mines het einde van het schooljaar. 
 
De kinderen geven een voorstelling met als thema ‘sprookjes’. 
 
De school zorgt voor de drankjes. We vragen u als ouders iets te eten mee 
te nemen (hartig of zoet). Zo zorgen we er samen voor dat er net als 
voorgaande jaren een tafel vol lekkers is. 
 
Ook niet-leerlingen, oud-leerlingen en andere belangstellenden zijn welkom. 
Aanmelden graag vóór 22 juni bij Miranda Leenheers: 
Miranda.leenheers@orange.fr 

We verheugen ons op het nieuwe schooljaar 
en zien u graag terug in september. 
 
Een fijne vakantie toegewenst! 
 
Claire Pétré 
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Nieuwe lestijden! 

Onze schoolmiddag wordt een halfuur korter: 

13u30 – 16u00 (de pauze komt te vervallen) 

Mededelingen 
schooljaar 2016-2017 

Claire Pétré: “In de 10-
minutengesprekken met de 
ouders is voorgesteld om in 
het nieuwe schooljaar de 
pauze te laten vervallen. 
De lesdag eindigt daardoor 
een halfuur eerder. Omdat 
de juffen werden door-
betaald in de pauze 
bezuinigen we hiermee 
ongeveer € 800,-. Een 
eenvoudige bezuinigings-
maatregel: de juffen 
leveren weliswaar iets van 
hun vergoeding in, maar 
het gaat niet ten koste van 
het aantal lesuren voor de 
kinderen.” 

 

Waarom nieuwe 
lestijden? 
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Eerste schooldag:  

14 september 2016  

Inschrijfformulier 
 
Wilt u het inschrijfformulier voor het komende 
schooljaar invullen en opsturen? Graag vóór 22 juni, 
dan hebben we op tijd een goed beeld van het aantal 
leerlingen voor komend jaar. Het formulier vindt u in 
de e-mail waarin ook deze nieuwsbrief is verstuurd. 

Lidmaatschap schoolvereniging 
 
Het bedrag voor het lidmaatschap van de school-
vereniging is verhoogd van 10 naar 20 euro per jaar.  

Schoolkalender 
 
De schoolkalender, met alle vakanties en 
bibliotheekdagen, vindt u op de volgende pagina van 
deze nieuwsbrief. De kalender is ook toegevoegd als 
apart bestand in de e-mail zodat u hem makkelijk 
kunt uitprinten en bewaren. 
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Schoolkalender 2016-2017 
Woensdag: 2 tot 12 jarigen van 13u30 tot 16u00 

 

2016     

= bieb 

september /////// /////// 
14 

21 
28 

oktober 5 
12 

19 ///////  

november /////// 
9 

16 
23 

30 

december 
7 

14 /////// ///////  

2017 
     

januari  
4 

11 
18 

25  

februari 
1 

8 
15 

///////  

maart /////// 8 
15 

22 
29 

april 5 
12 

/////// ///////  

mei 3 
10 

17 
24 

31 

juni 
7 

14 
21 

28  

 

 
 
 

Schoolvakanties: 
 

Herfstvakantie (Toussaint) ……………...… : van 20 oktober 2016 t/m 2 november 2016 

Kerstvakantie (Noël) ………………………..… : van 17 december 2016 t/m 2 januari 2017 

Wintervakantie (Hiver) …………………….… : van 18 februari 2017 t/m 5 maart 2017 

Paasweekend (Pâques) ………………..……. : van 15 april 2017 t/m 17 april 2017 

Lentevakantie (Printemps) ………………... : van 15 april 2017 t/m 1 mei 2017 

Weekend Hemelvaart (Ascension) …….. : van 25 mei 2017 brugdag 26 mei 2017 

Weekend Pinksteren (Pentecôte) ………. : 3 en 4 juni 2017 

5-16 okt. 2016 Zon. 16 okt. 2016 Woe. 19 okt. 2016 Zon. 4 dec. 2016 Woe. 5 april 2017 Woe. 28 juni 2017 
Kinderboekenweek 

 

ALV + Familiedag 
 

10-minutengesprek 
 

Sinterklaasfeest 
 

10-minutengesprek 
 

Schoolfeest 
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Van de bestuurstafel 
 
Verslag	van	de	regiobijeenkomst	van	de	Oranje	
Leeuw,	NTC-school,	in	Ferney-Voltaire	
	

De	Oranje	Leeuw,	school	voor	de	Nederlandse	Taal	

&	Cultuur	(NTC)	van	Lyon	en	omgeving,	gevestigd	

in	Sourcieux	les	Mines,	is	een	van	de	207	scholen	in	

de	wereld	die	Nederlandse	taal	en	cultuur	

onderwijzen	aan	kinderen	in	het	buitenland.	

Frankrijk	telt	een	tiental	van	dit	soort	scholen.	

Zeven	van	die	scholen	geven	“buitenschools”	

onderwijs	op	de	woensdagmiddag	en	drie	zijn	een	

geïntegreerd	onderdeel	van	“lycee’s	international”.	

De	laatste	treft	men	aan	bij	concentraties	van	

internationale	gemeenschappen	binnen	Frankrijk	

zoals:	Parijs	(internationale	instellingen),	Ferney-

Voltaire	(CERN)	en	Toulouse	(Airbus).	

		

De	scholen	zijn	via	het	Nederlands	Onderwijs	in	het	

Buitenland	(NOB),	wat	een	onderdeel	van	het	

ministerie	van	onderwijs	en	wetenschappen	is,	met	

elkaar	verbonden.	Dit	heeft	te	maken	met	de	

subsidies	die	door	de	overheid	verstrekt	worden	en	

het	waarborgen	van	de	kwaliteit	van	dat	onderwijs.		

Om	de	kwaliteit	van	die	scholen	op	peil	te	houden,	

worden	voor	leden	van	het	bestuur	en	het	

onderwijzend	personeel	opleidingen	en	

regiobijeenkomsten	georganiseerd.		

In	Nederland	worden	regelmatig	meerdaagse	

bijscholingscursussen	gehouden.	Een	andere	vorm	

van	kennisoverdracht	en	onderlinge	uitwisseling	

van	ervaringen	zijn	de	z.g.	regiobijeenkomsten.	

Onlangs	is,	in	het	weekend	van	20-22	mei,	een	

regiobijeenkomst	gehouden	in	Ferney-Voltaire	op	

het	lycee	international	van	deze	plaats.	Gastgever	

was	de	Association	pour	la	Langue	Neerlandaise/	

Vereniging	Nederlandse	Taal	(ALNVNT).	De	

deelnemers,	een	40-tal,	waren	afkomstig	van	

allerlei	scholen	in	Frankrijk:		directie	van	het	NOB,	

leden	van	de	werkgroep	onderwijs	van	de	FANF,	

vakgroep	Nederlands	van	de	Sorbonne	en	een	

orthopedagoge.	Namens	onze	school	zijn	Claire	

Pétré	(directie	&	leerkracht)	en	Peter	Boets	

(bestuursvoorzitter)	aanwezig	geweest.	

	

Het	programma	gaf	de	gelegenheid	om	elkaar	op	

zaterdagavond	en	zondagmorgen	in	een	informele	

wijze	te	ontmoeten.	Een	erg	belangrijk	aspect	van	

een	regiobijeenkomst	zoals	deze,	want	je	kunt	

elkaar	leren	kennen	in	een	“speeddate”-achtige	

vorm	waarbij	je	heel	veel	waardevolle	informatie	

kunt	uitwisselen	met	elkaar.	Op	deze	manier	

contact	leggen	kan	je	helpen	later	met	elkaar	

verder	te	overleggen.		

Op	zaterdag	werden	6	workshops	gehouden	met	

als	onderwerpen:	Inspectie,	Leerproblemen,	NL	als	

vak	in	het	Franse	onderwijs,	NL	in	het	hoger	

onderwijs,	Meertaligheid	en	Besturen	van	scholen	

onder	financiële	stress.			

De	belangrijkste	voor	De	Oranje	Leeuw	was	de	

laatste	workshop.	Tijdens	deze	workshop	is	

nogmaals	ingegaan	op	de	financiële	problemen	die	

zijn	ontstaan	na	de	stopzetting	van	de	subsidie	

door	de	Nederlandse	overheid.	Door	het	

wegvallen	van	deze	steun	zijn	al	diverse	scholen,	

wereldwijd	en	binnen	Frankrijk,	moeten	stoppen.	

De	levensvatbaarheid	van	die	scholen	was	al	niet	

groot	en	het	missen	van	de	geldelijke	steun	is	dan	

vaak	de	genadeklap.	

	

Tijdens	de	workshop	is,	o.l.v.	de	directeur	Karen	

Peters	en	senior-adviseur	Ruud	Kouijzer	van	het	

NOB,	ingegaan	op	de	financiële	problematiek	die	is	

ontstaan	op	de	scholen	en	zijn	de	alternatieven	

voor	het	elders	generen	van	geld	en	mogelijke	

bezuinigingsmaatregelen	uitgebreid	besproken.	

Met	het	NOB	zijn	ook	de	uitslagen	van	een	in	2015	

gehouden	ITS-onderzoek	besproken.	Hierin	

hebben	scholen	aangegeven	hoe	

	zij	om	gaan	met	de	

problemen.	

	

Waar	het	uiteindelijk	

	op	neer	komt,	is	dat	

iedere	school	nu	zijn	

eigen	boontjes	moet	

gaan	doppen	als	het	

om	de	financiën	gaat.		

Aan	het	einde	van	de	

workshop	is	tijdens	de		

discussie	met	de	andere	scholen	besloten	om	een	

vorm	van	samenwerking	te	starten,	met	als	eerste	
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prioriteit:	de	financiën	rondkrijgen.	Mogelijk	is	

er	ook	behoefte,	maar	dat	is	van	latere	zorg,	

aan	verder	structureel	overleg	betreffende	

onderwijskundige	en	bestuurlijke	zaken	met	

de	scholen	in	Frankrijk.	Om	de	kwaliteit	van	

het	onderwijs	op	onze	school	blijvend	te	

waarborgen	zal	de	school	aangesloten	blijven	

bij	het	NOB.			

	

Al	met	al	een	vruchtbare	bijeenkomst	die,	in	

de	context	van	een	mogelijke	samenwerking	

tussen	scholen	in	Frankrijk,	uitzicht	biedt	op	

continuïteit	en	het	behouden	van	kwalitatief	

goed	onderwijs.	

	

U,	lezer	en	lezeres,	heeft	hiermee	een	beetje	

inzicht	gekregen	in	de	problemen	waar	onze	

school	voor	staat.	We	zijn	al	begonnen	met	

enkele	bezuinigingen	door	te	voeren	en	het	

vinden	van	alternatieve	geldstromen.	Wenst	u	

hieraan	mee	te	doen	dan	kan	dat.	We	zijn	een	

zeer	gemotiveerd	team	van	bestuur,	

leerkrachten	en	vrijwilligers	dat	graag	dit	werk	

wenst	voort	te	zetten.	Geef	ons	de	steun	die	

nodig	is	om	ons	werk,	kinderen	op	een	leuke	

en	actieve	manier	te	onderwijzen	in	de	

Nederlandse	taal	en	cultuur,	voort	te	kunnen	

zetten	door	geld	over	te	maken.	

Het	gaat	om	een	tekort,	dat	gaat	optreden	in	

de	loop	van	volgend	jaar,	van	ongeveer		

€	5.000,	=.	

U	mag	de	school	op	allerlei	manieren	financieel	

steunen.	D.m.v.	sponsoring	en	donaties,	maar	

ook	door	mee	te	doen	aan	de	diverse	acties	die	

door	het	jaar	heen	worden	houden,	zoals:	

chocoladeverkoop	in	december,	de	snert	

nieuwjaarsreceptie	in	januari	en	

Koningsdagfeest	voor	de	kinderen	in	mei.		

Wenst	u	mee	te	doen?	Laat	ons	dat	weten	via	

het	secretariaat:	Miranda	Leenheers	

(miranda.leenheers@orange.fr).	

	

Ook	geldt	nog	steeds:	hoe	meer	kinderen	hoe	

lager	de	financiële	druk.	Want	de	

ouderbijdragen	zijn	de	financiële	basis	van	de	

school.	Als	er	veel	kinderen	naar	de	school	

komen,	is	er	zelfs	de	mogelijkheid	de	

ouderbijdrage	te	verlagen.	Dus	een	voordeel	

voor	iedereen.	Helpt	u	mee	reclame	maken?	

Kent	u	iemand	die	is	geïnteresseerd	in	onze	

school,	verwijs	hem	of	haar	dan	naar			

Claire	(claire_petre@hotmail.com).	

	

Met	vriendelijke	groet,	

	

Namens	het	schoolteam	

Peter	Boets	

Voorzitter	

 

De deelnemers aan de 
regiobijeenkomst van NOB-scholen 
waar Peter Boets en Claire Pétré 
(midden op de foto) onze school 
vertegenwoordigden. 
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``` 
 

Tot ziens 
Het volgende nummer 

verschijnt in het nieuwe 
schooljaar 

Deze nieuwsbrief werd gemaakt 
door de communicatiecommissie van 

de Oranje Leeuw.  

Janny Beekman, Elisabeth Elbers, 
Arenda Kos en Petra Schoones 

Contact: arenda.kos@gmail.com 

 

 
Wie wil de Facebook-pagina van onze 
school bijhouden? 
 
Het afgelopen jaar heeft Elizabeth, moeder van onze 
leerlingen Julie en Viggo, de Facebook-pagina van de 
school bijgehouden. Ze gaat er nu een jaartje tussenuit 
vanwege de geboorte van broertje Elias. Wie wil haar 
vervangen?  
 
Het kost niet veel tijd. De bedoeling is dat u foto’s 
maakt van de leuke momenten op woensdagmiddag en 
die op onze schoolpagina plaatst. Bent u zelf niet op 
school, dan kan een van de andere ouders foto’s maken 
en die doorsturen. 
 
Aanmelden bij Janny Beekman, 
beekman.janny@gmail.com 
 

Bericht uit de bibliotheek 
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Zie ook onze website: 
www.deoranjeleeuw.net 

De zomervakantie is een goede gelegenheid voor 
kinderen om lekker een boek te lezen. Maar ook om 
voorgelezen te worden. En dan bedoel ik niet alleen 
de kleintjes. Ook de oudere kinderen vinden het fijn 
om weg te kunnen dromen bij een voorgelezen 
verhaal. 
Daarom bieden wij u aan om gedurende deze laatste 
schoolwoensdagen één of meerdere boeken in de 
schoolbibliotheek uit te zoeken voor de vakantie. Ook 
tijdens het schoolfeest op woensdag 29 juni is dat 
mogelijk voor de ouders die niet onder schooltijd 
kunnen.    
En: wist u dat er ook voor volwassenen een 
uitgebreide bibliotheek in de school is? 
 
Janny Beekman 


