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De Oranje Leeuw

School voor de Nederlandse Taal &
Cultuur van Lyon en omgeving (NTC)

Dag iedereen,

In dit nummer:

Jullie weten dat de Nederlandse school sinds enkele
jaren financieel helemaal op eigen benen staat. Dit
heeft heel wat inzet van ouders, bestuur en
leerkrachten gevraagd maar we hebben het overleefd!
Op 22 februari jongstleden kregen we van het NOB
(stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland) het
volgend bericht:
‘Beste allemaal,
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Het is inmiddels al weer even
geleden dat wij jullie het
fantastische nieuws konden
melden dat de leerlinggebonden
subsidie voor Nederlandse scholen
wereldwijd terugkeert. Begin dit
jaar zouden jullie meer informatie
ontvangen over de uitkering
hiervan. Dat jullie deze informatie
nog niet ontvangen hebben,
betekent absoluut niet dat de
subsidie er niet komt. Het
betekent echter wel dat we helaas
nog niets concreets hierover
kunnen melden.
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Vast staat dat er jaarlijks structureel 3 miljoen
euro extra wordt uitgegeven aan Nederlandse
scholen in het buitenland in de vorm van een
leerlinggebonden subsidie én dat dit afgelopen
december bevestigd is in een officieel
persbericht van minister van OCW Ingrid van
Engelshoven.
Het gaat er dus niet om óf de subsidie wordt
uitgekeerd, maar wel op welke manier dit
gebeurt. Hoewel we hierover nog in gesprek
zijn met het ministerie van OCW, lijkt het er
nu op dat uitkering dit jaar mogelijk pas tegen
de zomer of vlak erna kan plaatsvinden.
Omdat we weten hoeveel leerlingen er op
jullie scholen staan ingeschreven en we het
totale bedrag kennen, kunnen we jullie naar
alle waarschijnlijkheid een bedrag van rond de
230 euro per leerling uitkeren. Daarnaast
zullen de subsidie-eisen voor de subsidieuitkering van 2018 hetzelfde zijn als in het
verleden.
We hopen jullie hiermee voor nu voldoende
geïnformeerd te hebben. Zodra we concrete
informatie hebben over het moment van
uitkering laten we het uiteraard zo snel
mogelijk weten.
Met vriendelijke groet,
Karen Peters
Directeur-bestuurder’
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Dit is schitterend nieuws toch!
Jullie lazen ook wel dat er subsidie-eisen
zijn om van deze uitkering te kunnen
genieten. Een van de eisen is dat de
leerlingen iedere week 2½ uur onderwijs
moeten volgen. Een goed inspectierapport
is ook één van de voorwaarden. Op dit
laatste wil ik even inhaken. Wij krijgen op
25 april de inspectie op bezoek. Enkele
ouders hebben zich al bereid getoond om
tijd te maken voor een gesprek met de
inspectrice, waarvoor dank. Jullie stiptheid
wordt ook erg op prijs gesteld. De NOB
heeft 14 maart een kijkje genomen op onze
school om ons zo goed mogelijk op het
bezoek van de inspectie voor te bereiden.
Een verslag van deze dag vind je op
bladzijde 4. We houden jullie op de hoogte
van hun opmerkingen en ik twijfel zeker en
vast niet aan jullie medewerking!
Veel leesplezier in deze nieuwsbrief,
Claire Pétré
Directie en docent
PS: Op 14 maart hebben we juf Petra
uitgezwaaid, die gaat verhuizen naar Zweden.
We gaan haar missen! De foto’s van het
afscheid staan op de volgende bladzijde.
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Laatste dag juf Petra
Woensdag 14 maart was de laatste
werkdag van juf Petra in de peuteren kleutergroep. Ze schreef een lief
afscheidsbriefje:

“Na 9 jaar in Frankrijk te hebben
gewoond, gaat voor ons een nieuw
avontuur beginnen. Ron en ik gaan
emigreren naar Zweden.
Ik ben bijna 4 jaar actief geweest als
vrijwilligster in verschillende groepen
en ik heb zo veel kinderen en hun ouders
leren kennen.
Ik heb dit met veel plezier gedaan en ik
vond het leuk om op deze manier
Nederlands te kunnen blijven praten in
Frankrijk! Wie weet kan ik in Zweden
een zelfde soort vrijwilligerswerk gaan
doen...
Ik wens jullie allen een fijne toekomst en
succes met de tweetaligheid.
Liefs van Petra”

Na de les werd Petra toegesproken en
bedankt door Claire en voorzitter van het
schoolbestuur Peter. De kinderen uit Petra’s
groep maakten een kaart met een spiegel
met daarbij de woorden:
Ik ken een lieve juf
Wilt u haar eens zien?
Kijk maar in de spiegel,
Dan ziet u haar misschien!!!
Juf Petra
Heeeeeel hartelijk dank voor
alle jaren dat u bij ons was!
3

Lorem
Ipsum Dolor
Nieuwsbrief

maart
2017
[Uitgave]
:: [Datum]

NOB bezoekt
Sourcieux
Op woensdag 14 maart hadden we
Marlou Bijlhout en Roosmarijn de Boer
van de stichting NOB (Nederlands
Onderwijs in het Buitenland) op
bezoek op school.
Marlou, onderwijsadviseur, was al
bekend met onze school: ze was
aanwezig op het 10-jarig bestaan van
de school in 2015. Roosmarijn is
bestuurlijk adviseur. De stichting NOB
is er om sturing en ondersteuning te
verlenen aan de scholen in het
buitenland. Naast de grote hoeveelheid
informatie op de website van het NOB
worden scholen dus individueel door
gespecialiseerd personeel van de
stichting bezocht.
Het bezoek stond in het teken van de
voorbereiding op het aangekondigde
inspectiebezoek van het ministerie van
onderwijs op 25 april a.s. Ook in 2010
en 2014 vonden er inspecties plaats,
met gunstige resultaten. De inspecties
zijn kwaliteitscontroles op het
Het schoolteam met Marlou (vierde van links) en
functioneren van de school en het
Roosmarijn (tweede van rechts)
onderwijs dat wordt gegeven. Het
ministerie verleent subsidie en daarom
moeten scholen zich houden aan een bepaald kwaliteitsniveau.
Namens het schoolteam waren Claire, Emilie, Marika en Peter aanwezig. De NOB-bezoeksters
zijn eerst geïnformeerd over hoe de school is georganiseerd en hoe er les wordt gegeven aan de
verschillende leeftijdsgroepen. ’s Middags heeft Marlou de klassen bezocht om te observeren hoe
de lessen verlopen. Tegelijkertijd heeft Roosmarijn met Marika en Peter gesproken over
bestuurlijke zaken. Aan het eind van de middag zijn evaluerende gesprekken gevoerd over zaken
die goed gaan en zaken waarbij verbeteringen noodzakelijk zijn.
Voor een relatief klein deel, en daar zijn we ons als schoolteam van bewust, voldoen we niet aan
de eisen die de inspectie ons zal stellen. De redenen daarvoor zijn dat we na het wegvallen van de
subsidie in 2016 en 2017 een bezuiniging hebben ingezet. Dat betrof de lesuren en andere kosten.
Dit heeft ook een effect gehad op de manier van lesgeven en de opvolging daarvan. Die manier zal
op termijn worden aangepast. Voor het schooljaar 2017-2018 zullen we als school weer subsidie
ontvangen. De hoogte ligt nog niet vast. Met de bevindingen en adviezen van het NOB gaan we
als schoolteam aan de slag om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de inspectie.
Tijdens de gesprekken wisten de dames nog een meevaller te melden. Het NOB heeft zelf ook
bezuinigd waardoor een financiële reserve is ontstaan. Deze reserve zal worden uitgegeven en zal
de scholen ten goede komen. Ook onze school. Het bedrag bedraagt € 2.500 en is bedoeld voor
specifieke investeringen. We komen hier later op terug.
Namens het schoolteam, Peter Boets
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En dit deden we ook nog in de voorbije maanden:

Sinterklaas 2017

Op zondag 3 december bracht sinterklaas een bezoek aan
Sourcieux. Een grote groep Nederlandstalige kinderen
kwam langs om de sint en zijn pieten te begroeten. Dit
jaar werden de kinderen in groepjes door sinterklaas
toegesproken, om de wachttijd te bekorten. Dat is goed
bevallen. Het was een gezellige middag. Bedankt, dames
van de organisatie!

Snertnieuwjaarsborrel
We maakten per ongeluk geen
foto’s, maar het was weer een
succes, de snert-nieuwjaarsbijeenkomst, georganiseerd door
Lys Oranje op 14 januari. De zes
pannen soep, gemaakt door
Henrike, Brigitte en Janny,
gingen grif op en het roggebrood
met katenspek was niet aan te
slepen. Enkele ouders hadden
taart en cake gemaakt als toetje.
Veel mensen maakten een
praatje met elkaar, wensten
elkaar een goed 2018 en
maakten afspraken of leerden
elkaar kennen. Voor de kinderen
was er een knutsel- en
tekentafel.
De opbrengst van de
snertverkoop was bestemd voor
de school en was € 267,-. Een
mooi bedrag vinden wij.
Volgend jaar hopen we nóg meer
ouders van leerlingen van school
op de snertbijeenkomst te zien.
Kooksters en baksters/bakkers
bedankt voor jullie inzet!
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De Oranje Leeuw

School voor de Nederlandse Taal & Cultuur van Lyon en omgeving (NTC)

Schoolkalender 2017-2018
Woensdag: 2 tot 12 jarigen van 13u30 tot 16u00 (onder voorbehoud)

2017
september

///////

///////
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4
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///////

november

///////

8

15
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december

6
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///////

9

16
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oktober
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///////
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2018
januari

///////

februari

7

///////

///////

28

maart

7

14

21

28

april
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///////

///////

25

mei

2

9

16

23

juni

6

13

20

27

4-15 okt. 2017

Zon. 12 nov. 2017

Kinderboekenweek

ALV + Familiedag

Woe. 18 okt. 2017
10-minutengesprek

Zon. 3 dec. 2017
Sinterklaasfeest

Woe. 28 maart 2018
10-minutengesprek

31

30

Woe. 27 juni 2018
Schoolfeest

Schoolvakanties:
Herfstvakantie (Toussaint) ……………...… : van 21 oktober 2017 t/m 5 november 2017
Kerstvakantie (Noël) ………………………..… : van 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Wintervakantie (Hiver) …………………….… : van 10 februari 2018 t/m 26 februari 2018
Pasen (Pâques) ………………..…….
: 1 april 2018
Lentevakantie (Printemps) ………………... : van 7 april 2018 t/m 23 april 2018
Hemelvaart (Ascension) …….. : 10 mei 2018
Pinksteren (Pentecôte) ………. : 20 mei 2018
Ref: cp/ 2017-2018 schoolkalender / dd: 25-05-2017
Secretariaat: Miranda Leenheers (miranda.leenheers@orange.fr)
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Van de bestuurstafel
Op 28 februari is tijdens de bestuursvergadering een aantal besluiten genomen die
belangrijk zijn om te vermelden:
- In de klas van Claire (groep 3 t/m 8) zitten te grote verschillen tussen de leerlingen. Het
beste is om de groep op te delen. De twee groepen zullen les krijgen van Claire en een
andere, nieuw te benoemen betaalde leerkracht. Janny is bereid dit te gaan doen. Hieronder
vertelt ze iets over haar onderwijservaring. Materiaal zal worden aangeschaft.
- Claire gaat een inventarisatie maken om beter en meer lesmateriaal aan te schaffen.
- De vergadering is akkoord met het teruggaan naar de oorspronkelijk lesuren van 3 uur per
woensdag met ingang van het komende schooljaar. Leerkrachten zullen 0,5 uur meer
worden uitbetaald.
- Besloten is om alle vrijwilligers een kilometervergoeding uit te betalen bij aanwezigheid
per woensdagmiddag. Bedrag per kilometer: € 0,15. Hier vallen de leerkrachten niet onder.
- De vergadering heeft besloten een deel van de financiële reserves, in stappen, aan te
wenden voor nieuw en beter schoolmateriaal.
- Bijna alle Franse scholen hebben inmiddels hun nieuwe woensdagmiddag-schooltijden
bekend gemaakt. Claire heeft een snelle enquête gehouden onder de ouders over de situatie
op hun school. Van de 23 kinderen zijn er 5 die volgend jaar op woensdagochtend les hebben
op hun eigen school. 3 gezinnen willen graag dat de Nederlandse lessen naar de ochtend
worden verplaatst. Voor de overige gezinnen is zowel de ochtend als de middag goed.
Binnenkort nemen we hierover een beslissing.
Namens het schoolteam, Peter Boets

Janny is de nieuwe leerkracht van groep 3 en 4
We kennen Janny al jaren als vrijwillig bibliotheekjuf en hulp van Claire. Sinds
deze maand heeft ze als betaalde leerkracht de leerlingen van groep 3 en 4 onder
haar hoede.
Janny: “Omdat de groep van Claire divers is en de niveaus nogal uit elkaar lopen is door het
bestuur besloten om naast Claire een andere leerkracht te benoemen om zich met de
groepen 3 en 4 bezig te houden. Mij is gevraagd om dat op me te nemen. Dat doe ik graag.
Onderwijs is altijd mijn vak geweest: ik was leerkracht en jarenlang directeur van de
Montessorischool in Eeserveen (gemeente Borger) en in Drachten. Daarna heb ik enkele
jaren Nederlands als tweede taal gegeven aan anderstalige volwassenen. Ook dat vond ik
heel leuk om te doen. Maar om eerlijk te zijn gaat mijn hart nog altijd uit naar die kleine
krummels. Toen ik dan ook met mijn kleindochter wekelijks naar onze school kwam, was
het voor mij heel vanzelfsprekend dat ik 'iets' in de schoolorganisatie zou gaan doen. Het
werd aanvankelijk de bibliotheek, maar al gauw kreeg ik ook onderwijstaken op mijn
bordje. En dan kwam nu de vraag of ik 'officieel' de groep wil gaan draaien van kinderen die
midden in het lees- en schrijfproces zitten. Na heel weinig aarzeling heb ik besloten om daar
positief op in te gaan.
Ik hoop de kinderen veel te kunnen leren in een goed pedagogisch-didactisch klimaat, zoals
dat in de school te vinden is. En ik hoop met u als ouders goed contact te kunnen
onderhouden over het wel en wee van uw kind(eren).”
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Bericht uit de bibliotheek
Er zijn de laatste weken weer boeken bijgekomen,
geschonken door ouders waarvan de kinderen wat ouder zijn.
Hartelijk dank daarvoor! Het blijkt dat het voor de oudere
kinderen moeilijk is om tijd vrij te maken om Nederlandse
boeken te lezen. Ik begrijp dat wel met al het huiswerk van
de Franse scholen, maar toch is dat nodig om de Nederlandse
taal beter te leren gebruiken. Misschien een mooie taak voor
u als ouders om de kinderen te stimuleren om ook af en toe
een Nederlandstalig boek te lezen? Samen lezen helpt
trouwens enorm: om de beurt een hoofdstuk.
De jongere kinderen nemen gemakkelijker een boek mee. Die
vinden zowel Nederlandstalige als Franstalige boeken leuk.
Als er maar plaatjes in staan. Gelukkig hebben we veel
prentenboeken in huis.
Door mijn andere taken op school kan ik niet altijd meer
uitgebreid de kinderen helpen een boek uit te zoeken. Maar
gelukkig weten de aanwezige moeders zo langzamerhand ook
de weg in de bibliotheek. Dat is fijn.
Janny Beekman
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Tot ziens!

Deze nieuwsbrief werd gemaakt
door de communicatiecommissie van
de Oranje Leeuw.
Janny Beekman en Arenda Kos
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Colofon
Website:
www.deoranjeleeuw.fr (vernieuwd!)
E-mail: oranjeleeuwlyon@gmail.com
Schooladres:
De Oranje Leeuw
L’ancienne ecole municipale
69210 Sourcieux-Les-Mines
Postadres:
NTC school De Oranje Leeuw
t.a.v. Miranda Leenheers
Le Bret
69620 Bagnols
Telefoonnummers:
Claire Pétré (directrice) - 04 74 03 85 69
Miranda Leenheers (secretaris)
04 78 64 86 13
Schooltijden:
woensdag van 13h30 tot 16h00

