
 

De Oranje Leeuw School voor de Nederlandse Taal & Cultuur van Lyon en omgeving (NTC)                                                         1 

 

 
Beste ouders en lezers van  

deze nieuwsbrief, 
Door Claire Pétré 

 

 

Het schooljaar loopt alweer op z’n einde en dit is dus de allerlaatste 

nieuwsbrief van het schooljaar.  

 

Iedereen kan met trots terugblikken op een zeer boeiend jaar. We zijn aan de 

slag gegaan met een heel nieuwe taalmethode, die enthousiast onthaald werd 

door de leerlingen. De inspectie kwam langs en bekroonde ons met een goed 

rapport. Er is ook Artuur, die iedere week bij iemand ging logeren en dolle 

avonturen beleefde. Gedurende enkele weken kwamen papa’s klussen op 

school zodat we nu een ‘poepchic’ toilet hebben. Er werden weer ontzettend 

leuke en originele knutselwerkjes gemaakt… en zo kan ik nog een tijdje 

doorgaan!  

 

Maar om dit jaar mooi af te sluiten nodigen het bestuur en de leerkrachten u, 

uw familie, vrienden en kennissen van harte uit op 26 juni om 18 uur voor het 

eindfeest. Het wordt weer héél gezellig!  Hieromtrent even een praktische 

mededeling: we beginnen de laatste lesdag om 15:00 uur (en niet om 13:30 uur 

zoals gewoonlijk) en eindigen om 18:00 uur gevolgd door het eindfeest.  

 

Een welverdiende zomervakantie staat voor de deur maar eerst moet ik jullie 

vriendelijk verzoeken uw kind voor het volgend schooljaar te willen inschrijven. 

In bijlage vindt u het inschrijfformulier dat u ingevuld aan de leerkracht van uw  
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kind of aan mij kan overhandigen op school of per mail kan opsturen naar: 

claire_petre@hotmail.com en dit uiterlijk voor 25 juni 2019. 

 

Kent u gezinnen die interesse zouden hebben voor onze school, stuur hen 

gerust het inschrijfformulier op of laat het ons weten of beter nog: nodig hen 

uit voor het eindfeest. 

 

Iedereen veel leesplezier, een hele fijne zomervakantie en tot in september! 

(zie de nieuwe schoolkalender, bijgevoegd bij deze nieuwsbrief) 

 

Claire Pétré 

 

 

 

Eindfeest 2019 
 

Woensdag 26 juni om 18:00 

De lessen beginnen die dag om 15:00 uur 

 

Nemen jullie iets lekkers mee (zoet of hartig)? 

De school zorgt voor de drankjes 
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Van de bestuurstafel 
Door Peter Boets 

 
 

 

Het schooljaar 2018-2019 loopt ten einde en iedereen gaat met zomervakantie. 
Een zeer wel verdiende vakantie voor iedereen. Waarom?  

Het was het jaar van de GROTE veranderingen voor de school. Niet zozeer voor 

de ouders of kinderen maar voor het bestuur en de leerkrachten.  

 

Na de onderwijsinspectie van vorig jaar moest iedereen ´aan de bak´. De 

resultaten waren niet slecht maar de nodige aanpassingen moesten worden 

doorgevoerd. Herstelopdrachten, aanpassingen in het geven van onderwijs 

(lesmethoden en materiaal) en het schoolplan moest worden gewijzigd. 

Uitleggen aan de inspectie wat je doet en op welke manier. Dat is niet alleen 

noodzakelijk voor de inspectie maar ook voor het schoolteam zelf omdat je dan 

een plan hebt dat dient als referentie en houvast voor de komende periode 

(korte én lange termijn). Dat zorgt voor de noodzakelijke kwaliteit van 

organisatie en onderwijs. 

 

Samen met de bijscholing van vorig jaar en de aanschaf van nieuw lesmateriaal 

is de school weer op het beste kwaliteitsniveau.   

Het plan dient ook voor voorlichting aan de ouders waarvan hun kinderen op 

school zitten en voor mogelijk toekomstige ouders die de kinderen Nederlands 
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op de Oranje Leeuw willen laten volgen. Het geeft inzicht waar de school voor 

staat, hoe we zijn georganiseerd en welk onderwijs er gegeven wordt. 

Het goede nieuws is dat we half mei de bevestiging van de inspectie hebben 

ontvangen en dat we volledig hebben voldaan aan de herstelopdrachten en het 

plan. We moeten nog wat werken aan de keuze van onze toetsingen maar daar 

is de oplossing al voor gevonden. Ook gaan we concreter verbeterplannen 

maken. 

Het volledige schoolteam is hiermee zeer content omdat we weten waar we 

ons m.b.t. tot de kwaliteitsnormen aan moeten houden. Uiteindelijk zijn het de 

ouders, maar vooral de kinderen, die hiervan de vruchten plukken. 

U treft het schoolplan als bijlage aan bij deze nieuwsbrief. 

 

Ook voor de kinderen en u ouders breekt de vakantieperiode aan. Naast de 

algemene zorg en de zorg voor de school komen de zomermaandenzorgen 

eraan!! Waarnaartoe, wanneer, hoe en voor welke periode. Het schoolteam 

wenst u alvast een prettige voorbereiding en een fijne vakantie. 

Voor sommige van u zal het een afscheid van de school worden. Uw kinderen 

hebben de leeftijd bereikt waarop ze naar de middelbare school gaan of u gaat 

terug naar Nederland of naar een andere bestemming. Voor al die 

afscheidnemers wenst het team u het allerbeste voor de toekomst.  

Tijdens de feestelijke laatste schooldag zullen we hierbij stilstaan. 

 

Voor wat betreft de bestuurlijke zaken gaat er wat veranderen. 

Ondergetekende gaat aan het einde van 2019, tijdens de ledenvergadering, 

afscheid nemen als voorzitter van de school. Paul Kerkhof zal dan worden 

voorgesteld om te worden benoemd als mijn opvolger. Of ik betrokken zal 

blijven bij de school weet ik nog niet. Ik zal daar de komende maanden over 

nadenken. Binnen het bestuur zijn administratieve werkwijzen aangepast. Dat 

betreft de betalingen die voorheen allemaal via cheques plaatsvonden maar 

die kunnen nu ook via bankoverschrijvingen gebeuren. 

 

Met de nodige urgentie zou ik enkele van u willen vragen mee te doen met het 

vrijwilligerswerk van de school. Er zijn mensen nodig voor nu direct en op korte 

termijn: 

- het onderhouden van de website, 

- het in elkaar zetten van de nieuwsbrieven, 
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- het organiseren van de familiedag en het Sinterklaasfeest, 

- een secretaris, 

- iemand die de oudercommissie straks gaat leiden, en  

- een biebmoeder.    

Voor het welzijn van de school (uw kinderen natuurlijk) is het belangrijk dat we 

goed georganiseerd zijn en we alle functies bezet hebben. Dus meldt u aan!  

 

Het schoolteam wenst u een fijne zomerperiode toe en verwelkomt u graag 

begin september als het nieuwe schooljaar weer begint. 

 

Namens het bestuur, 

Peter Boets 

Voorzitter    
 

       ⇔ 
 

Terugblik schooljaar van groep 3 en 4  
Door Janny Beekman 

 

Een jaar lang zes kinderen. 

Dat klinkt als: een eitje. Maar dat was het niet helemaal. Zes kinderen en zes 

verschillende niveaus en zes verschillende behoeftes aan leren en aan 

leerstrategie. De kunst is dan om ieder kind tot zijn/haar recht te laten komen 

en toch vorderingen te laten maken. Dat laatste is gelukt, maar ik had meer 

gewild.  

 

De twee derde-groepers kunnen nu lezen en schrijven. Dat is trouwens best 

lastig als letters in het Nederlands anders klinken en sommige dubbelklanken in 

het Frans niet bestaan. Samen met de andere vier kinderen hebben zij ook veel 

mondelinge oefeningen gedaan om hun woordenschat te vergroten. Dat lukt 

bij de één iets beter dan bij de ander. Het hangt sterk af van de taal die over 

het algemeen thuis wordt gesproken. Ik kon er iedere week wel iets aan doen 

(nieuwe woorden aanleren, zinnen maken, iets laten vertellen,  
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voorlezen enz.), maar ik ben blij dat ook de ouders er thuis mee aan de slag 

gingen voor zover dat mogelijk was. 

 

Iedere week stuurde ik de ouders een bericht over wat hun kinderen hadden 

gedaan. Zo blijven vader en/of moeder op de hoogte en betrokken bij wat hun 

kinderen doen op school. 

 

Ik wens voor alle kinderen dat ze met plezier verder gaan met het leren van de 

Nederlandse taal. Voor Viggo zal dat in Nederland zijn en voor Iris na de Kerst 

ook. Heel veel succes allemaal.  

Niet helemaal een eitje dus, maar leuk was het wel!!  

 

Juf Janny 

 

 

 
 

Janny aan het werk met vijf van de zes kinderen van groep 3 en 4 
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Nieuws uit de kleuterklas 
Door Emilie Clausen 

 

Het thema van de maand mei en begin juni was ´Restaurant´. 

Een leuk onderwerp. We hebben veel geleerd en veel gelachen!  

De woordenschat is flink uitgebreid. Dat deden we door bijvoorbeeld het 

beroep ´ober´ te bespreken. Wat doet een ober? Wat staat er op zijn dienblad? 

We speelden zelf ook voor ober en omdat dat zo goed ging, kregen de 

leerlingen een echt oberdiploma. Gefeliciteerd! 

Ook het beroep ‘kok’ kwam aan bod, en de letter K. De kinderen maakten zelf 

een koksmuts én broodjes met sla, ham en mayonaise. Een geweldige manier 

om nieuwe woorden te leren. 

 

 
 

Hoera, het oberdiploma is binnen! 

 

Juf Emilie 
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Wie heeft er nog bibliotheekboeken thuis? 
 

Neem ze mee op de laatste schooldag.  
 

Op de voorlaatste schooldag geven we de kinderen als geheugensteuntje  

een briefje mee met de nog ontbrekende titels. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vakantietip 
 
 

Een leuke tip voor wie straks met de auto op vakantie gaat:  

 

http://wijzeroverdebasisschool.nl/spelletjes-voor-in-de-auto/ 

Hier vindt u 31 leerzame en leuke spelletjes voor in de auto. 

 

De spelletjes zijn direct te bekijken en gratis te downloaden en printen. 
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Achtergrondartikel 

Het belang van Nederlandse taalles 
 

Een rijk taalaanbod is een belangrijke voorwaarde voor Nederlandse kinderen 

die in het buitenland opgroeien of kinderen van een Nederlandse ouder die de 

Nederlandse taal goed willen leren beheersen. 

Nederlands leren in het buitenland 

Zo lang jonge kinderen nog niet schoolgaand zijn, is Nederlands spreken met de 

Nederlandse ouder, Nederlandse televisie kijken, voor worden gelezen uit 

Nederlandse boeken of bijvoorbeeld Facetimen of Skypen met familie uit 

Nederland voldoende om de moedertaal te behouden. 

Op het moment dat kinderen naar school gaan, zal de schooltaal het in rap 

tempo over gaan nemen. Gewoonweg omdat het taalaanbod in de moedertaal 

afneemt. Daarbij zal het taalaanbod in de schooltaal alleen maar toenemen. 

Denk aan het taalgebruik dat samengaat met bijvoorbeeld vakken als 

geschiedenis, biologie en aardrijkskunde. 

Thuis Nederlands spreken niet voldoende 

Thuis Nederlands spreken alleen is dus niet meer voldoende. De woordenschat 

blijft beperkt en ver onder niveau. De Cito-toetsen die wij jaarlijks afnemen bij 

onze leerlingen leveren het duidelijke bewijs. 

Vanaf het moment dat een kind schoolgaand is, is aanvullend onderwijs in de 

Nederlandse taal van zeer grote meerwaarde. De Oranje Leeuw geeft deze 

kinderen de mogelijkheid om hun moedertaal op niveau te blijven beheersen 

door gemiddeld drie uur per week Nederlandse taal- en cultuurlessen aan te 

bieden. 
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Waarom Nederlandse taalles volgen? 

Het volgen van lessen op De Oranje Leeuw en dus het bijhouden van de 

moedertaal op schoolniveau is belangrijk voor: 

> het communiceren met Nederlandse familieleden en vrienden via Skype, 

Facetime of als ze op bezoek gaan naar Nederland en andersom; 

> het goed instromen in het Nederlands onderwijssysteem bij terugkeer naar 

Nederland. Ruim een derde van de emigrerende Nederlandse kinderen is 

binnen 4 jaar weer in Nederland; 

> het bieden van mogelijkheid voor het behalen van een CNaVT-

certificaat (voor leerlingen waarvan Nederlandse de tweede taal is; 

> het kiezen op het lycée om examen Nederlands te mogen doen voor het 

Franse BAC; 

> het leggen van een basis voor vervolgexamens die vaak vereist zijn bij 

toelating aan Nederlandse universiteiten. 

Tijdens de Nederlandse taal- en cultuurlessen wordt er aandacht besteed aan 

die taalcomponenten die voor een gewenste beheersing van de moedertaal op 

schoolniveau onvoldoende worden ontwikkeld wanneer een kind alleen thuis 

Nederlands spreekt. Voor het ontwikkelen van de moedertaal is de 

ondersteuning door voldoende taalaanbod in de thuissituatie onmisbaar. 

Voor lezers van dit artikel die nog niet bekend zijn met onze school:  

Wilt u meer informatie over de school of ons taalaanbod, stuur ons dan een 

berichtje. 

Een proefles volgen kan ook. Om de sfeer te proeven, onze leerkrachten te 

ontmoeten en een kijkje te nemen in ons lesmateriaal.  

U bent van harte welkom. 

 

Laat uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op: 

claire_petre@hotmail.com 
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Colofon 
 

Samenstelling en coördinatie: Commissie Communicatie, 

Arenda Kos en Janny Beekman 
 

Website: www.deoranjeleeuw.fr 

Facebook: www.facebook.com/pages/De-Oranje-Leeuw/ 

E-mail: oranjeleeuwlyon@gmail.com 

 

Schooladres: 

De Oranje Leeuw 

L’ancienne école municipale 

69210 SOURCIEUX-LES -MINES 

 

Postadres: 

Secretariaat NTC De Oranje Leeuw 

C/o Marika Sabatier 

115, Route de Cret 

69210 SOURCIEUX-LES -MINES 

 

Telefoonnummer: 

Claire Pétré (directrice): 04 74 03 85 69  
 

 

 


