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Juf
Yvonne
Wanneer deze Nieuwsbrief bij uw mail zit, is
Pasen alweer voorbij en kijken we uit naar het
Dubbel Oranjefeest. Dit wordt een bijzondere
dag waarbij onze school aansluit op de
Koningsspelen die de dag ervoor in Nederland
in het kader van de troonswisseling op alle
scholen hebben plaatsgevonden. Een
troonswisseling maken we niet ieder jaar mee
en daar besteedt De Gouden Klomp ook tijdens
de lessen aandacht aan. Op 30 april een Koning
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en naast hem een Koningin, nu nog Prinses
Maxima, mevrouw van Oranje, moeder van drie
dochters, die onze oudste leerlingen afgelopen
zomer tijdens de culturele schoolreis en het
traditionele schoolbezoek aan de Bloemcampschool hebben ontmoet. Mevrouw van Oranje
was actief, als helpende moeder, van 3
leerlingen op deze school, aanwezig. Een
voorbeeld voor onze ouders, hetgeen tevens
aansluit op de oproep van de voorzitter in deze
Nieuwsbrief.
Terugkomend op het Dubbel Oranjefeest,
benadruk ik nogmaals dat u zich, in verband
met de grote organisatie, moet inschrijven via
de website www.nedazur.org. Vergeet dit niet!
Daarnaast moet u zich ook bij mij aanmelden,
voor zover u dat nog niet heeft gedaan.
Ook hoor ik graag welke kinderen er meedoen,
op hun eigen kleedje, aan de vrijmarkt. De
opbrengst mogen ze net als ieder jaar zelf
houden! Dan is er nog een boekenverkoop,
waarvan de opbrengst besteed wordt aan de
uitbreiding van de schoolbibliotheek en de
kinderboekenweek. Nederlandse, Engelse,
Franse romans en kinderboeken kunnen bij mij
ingeleverd worden.
De kinderen van de Gouden Klomp ontvangen
bij aankomst een Oranje school t-shirt. We
maken graag reclame voor onze school! De
Gouden Klomp mag gezien worden! Dit t-shirt
dienen ze de eerste les in mei weer schoon op
school in te leveren.
Dan wil ik graag grafisch ontwerper Paul
Teuthof, van ArrowGraphics,
(http://www.arrowgraphics.nl ) hartelijk
danken voor het ontwerpen van onze
‘schoollijn’ hetgeen hij volledig belangeloos
voor de school heeft gedaan! Zijn ontwerp is nu
al terug te vinden in onze brochure,
vistitekaartjes en de schitterende banners die

1

April 2013
Jaargang 11
Nummer 2

tijdens het oranje feest het terrein, waarop de
spelen gehouden worden, versieren.
We zijn nog steeds actief bezig met het
opstarten van een Nederlandse sectie in het
voortgezette onderwijs met einddoel een
eindexamen middelbare school en het starten
van dependances van de Gouden Klomp, daar
waar voldoende belangstelling is. Op de eerste
plaats wordt gedacht aan Monaco maar Oost en
West Var behoren ook tot de mogelijkheden.
De leerkrachten zijn er, nu nog voldoende
leerlingen! Geef het door aan alle Nederlandse
en Vlaamse gezinnen en laat belangstellenden
mailen naar info@degoudenklomp.fr
Voor wat betreft de toekomstige Franse ‘extra’
schooldag, hebben we uit ons onderzoek onder
de ouders begrepen dat de meeste scholen dit
nog een jaar uitstellen. Helaas zijn er 2 scholen
van onze leerlingen die besloten hebben WEL
komend schooljaar op de woensdagochtend les
te zullen gaan geven. Wij proberen voor het
komende schooljaar hier zoveel mogelijk
rekening mee te houden om ervoor te zorgen
dat dit niet ten koste zal gaan van ons
Nederlandse onderwijs.
Dat het Nederlandse onderwijs belangrijk is
voor uw kind en een concreet doel heeft kunt u
lezen in deze Nieuwsbrief in het artikel van de
Stichting NOB dat onlangs verschenen is.
Om in Nederland te kunnen studeren aan
universiteit of hogeschool is kennis van de
Nederlandse taal dus voor veel studies
onontbeerlijk. Die kennis moet dan bovendien
op het niveau zijn van het eindexamen
middelbare school.
Hoe eerder men dus begint, hoe beter de basis!
Deze basis wordt gelegd op de Gouden Klomp!
Alleen op een goed fundament kun je verder
bouwen.

In deze Nieuwsbrief natuurlijk ook werk van de
leerlingen, dit keer de kleuters en groep 3 en
nuttige informatie waaronder het behalen van
een Nederlands zwemdiploma. Kortom, neem
de tijd om deze Nieuwsbrief goed te lezen!
Veel leesplezier.
Juf Yvonne

Werk van Milan Hulst, groep 2

Stand van zaken mbt
de nederlandse sectie
op het CIV
Er zoemt al een tijd het een en ander rond aan
berichten, opmerkingen en vragen over een
mogelijke 'sectie Nederlands' aan het Centre
International de Valbonne (CIV). Hoogste tijd
daarom om wat meer informatie en gegevens op
een rijtje te zetten.
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Het idee
Vroeg of laat rijst de vraag wat doen we na de
'école primaire', welk Collège, internationaal
onderwijs, en welke mogelijkheden zijn er om
door te gaan met Nederlands onderwijs na de
Gouden Klomp?
Om met die laatste vraag te beginnen: tot nu toe
weinig, op privé lessen na!
Daarom is een aantal ouders en leerkrachten
van de Gouden Klomp al enige tijd in de weer
met een project voor een sectie Nederlands bij
een international lyceum.
Als voorbeeld kijken we naar bestaande
structuren in Parijs (Lycée Internationale de St
Germain en Laye) en bij Genève (FerneyVoltaire).
Dit zijn beide internationale openbare scholen
met secties in andere talen (Engels, Duits,
Spaans, etc.... en ook Nederlands). Leerlingen
die verbonden zijn aan zo'n internationale sectie
volgen het normale Franse schoolprogramma en
bovendien een aantal extra uren per week taal
en cultuur in de andere taal. Het doel is volledig
tweetalig onderwijs te bieden met aan het eind
een zogenaamd BAC Option Internationale.
De internationale secties zijn zelfstandige
structuren (associations....), die binnen het
openbare franse schoolsysteem functioneren.
Het standaard Franse onderwijs is 'publique' en
gratis, valt onder het Franse ministerie van
onderwijs en wordt aangestuurd vanuit het
betreffende Rectorat. De Nederlandse secties
(onderwijskrachten en materiaal) worden
zelfstandig gefinancierd en bestuurd en op
kwaliteit gecontroleerd. In Parijs geheel door de
Nederlands/Vlaamse overheid, in FerneyVoltaire gedeeltelijk door de Nederlands/
Vlaamse overheid en door de ouders.
Namens de Nederlandse overheid regelt het
NOB (Nederlands Onderwijs Buitenland) de

schoolinspecties, de inhoud van het onderwijs
en de subsidiëring.
Côte d'Azur
Bij ons in de buurt is het CIV in Sophia
Antipolis een vergelijkbaar Internationaal
Lyceum. De Engelse sectie biedt bijvoorbeeld
al tweetalig onderwijs vanaf de Maternelle tot
en met Lycée en het eindexamen.
Er zijn vanaf het niveau Collège al secties
Duits, Italiaans en Spaans en dit jaar ook
Chinees.
Met de vraag voor een sectie Nederlands zijn
we dan ook in eerste instantie in gesprek gegaan
bij het CIV.
Het CIV heeft zeker interesse, maar..........er
zijn nogal wat obstakels.
Na een periode van gesprekken met
verschillende personen en de voorbereiding van
een dossier voor een officiële aanvraag bij het
rectorat te Nice, blijkt nu dat eigenlijk de
fysieke plaats voor een sectie ontbreekt aan het
Collège in Sophia Antipolis.
Er zijn echter nog drie Collèges verbonden aan
het internationale systeem, met ieder al een
Engelse sectie. Eén daarvan is het nieuwe
Collège International César in Roquefort-lesPins. Bij dit Collège gaan we dan ook binnenkort het project bespreken. Voor het vervolg
aan een Lycée hebben we de steun toegezegd
gekregen van de proviseur van het CIV.
De plannen
Het plan is om vanaf september 2014 van start
te kunnen gaan met een 6ème en vanaf dan
verder uit te breiden tot een volledige sectie
Nederlands binnen Collège en Lycée
Internationale tot en met het eindexamen.
Zoals waarschijnlijk al blijkt uit bovenstaande,
zal dit zeker niet vanzelf gaan.
Ook als Collège, Lycée en Rectorat
toestemming verlenen, zal het opzetten en
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besturen van een Nederlandse sectie helemaal
geregeld moeten worden door (vrijwillige)
….....ouders!
Behalve genoeg leerlingen, hebben we dan
vooral ook gemotiveerde ouders nodig.
Belangstelling en/of meer weten?
Ik ben me ervan bewust dat er heel veel vragen
zijn over hoe dat allemaal zou moeten gaan. Als
je, zoals ik, al een tijdje in de materie gedoken
bent lijkt het vanzelfsprekend.
Iedereen die belang en/of belangstelling heeft
zou in ieder geval vast verder kunnen kijken op
de volgende websites:
http://www.sectionnl.fr/
sectie Nederlands St Germain en Laye
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc01/international/spip.php?article62
Nederlandse sectie Ferney-Voltaire
http://www.civfrance.com/college/presentationdu-college
CIV
En dan natuurlijk last but not least... concrete
hulp is altijd welkom....
Op dit moment zou het bijvoorbeeld heel
handig zijn als iemand de taak van het
inventariseren van het aantal potentiële
leerlingen op zich zou kunnen nemen.
Yvonne is het makkelijkste aanspreekpunt,
maar heeft vrij veel andere dagelijkse
schoolzaken aan haar hoofd.
Een emailtje naar Brigitte of ondergetekende
kan ook:
margriet.bussemaker@laposte.net
brigitte.jan@wanadoo.fr
En we houden iedereen natuurlijk op de hoogte
van de verdere ontwikkelingen.
Margriet Bussemaker

Werk van Oris Ghering-Dailer, groep 1

Kun je in Nederland
elke studie in het
Engels volgen?
Het volgen van Nederlands onderwijs in het
buitenland heeft een concreet doel: een zo goed
mogelijke aansluiting bij terugkeer. En dat is
niet alleen terugkeer in het primair of
voortgezet onderwijs, maar ook de doorstroom
naar het tertiaire onderwijs, hbo of universiteit.
Maar heb je daarvoor het Nederlands wel
nodig?
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Een veelgehoorde veronderstelling is dat er in
Nederland zo veel studies in het Engels gevolgd
kunnen worden, dat een uitstekende beheersing
van die taal zou volstaan. Maar inmiddels zijn
in de Tweede Kamer vragen gesteld over de
toename van Engelstalige opleidingen en de
mogelijke teloorgang van het Nederlands als
wetenschappelijke taal.
Onderzoek
De reden om tertiaire opleidingen in het Engels
te gaan aanbieden was tweeledig: om Nederland
op wetenschappelijk gebied een rol van
betekenis in de wereld te kunnen laten spelen,
en om de Nederlandse hbo's en universiteiten
aantrekkelijk te maken voor buitenlandse
studenten.
Het Nuffic heeft op haar website
www.studyfinder.nl alle Engelstalige

opleidingen op een rij gezet, en in het licht van
de Kamervragen was het belangrijk deze lijst
kritisch tegen het licht te houden. Dit is niet
alleen door het Nuffic zelf gedaan, maar ook
door het IOWO, onderdeel van de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Het Nuffic noemt
1.543 studies op haar website – een
indrukwekkend aantal. Het IOWO komt, na
bestudering van de verschillende bachelor- en
master-studies aan de hogescholen en
universiteiten tot de volgende conclusie:
'Wat de bacheloropleidingen betreft verschillen
de hogescholen weinig van de universiteiten.
Bij beide wordt 5 procent in het Engels verzorgd; bij de hogescholen eveneens 5 procent in
een combinatie van Nederlands en Engels, bij
de universiteiten is dat 3 procent.
Werk van Annabella West, groep 3
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Landbouw en techniek
'Het beeld verschuift echter als naar de masteropleidingen wordt gekeken.
Zoals gezegd is bijna de helft van de universitaire masters Engelstalig, en wordt bij nog eens
6 procent een combinatie van Nederlands en
Engels gebruikt. Met name bij landbouw en
natuur (94 procent), techniek (91 procent) en
economie (82 procent) voert Engels de boventoon.
'Bij de hogescholen bedraagt het aantal Engelstalige masters daarentegen 4 procent, en wordt
7 procent gegeven in een combinatie van
Nederlands en Engels. Het zwaartepunt ligt hier
bij landbouw & natuurlijke omgeving en taal &
cultuur (met name kunstopleidingen). Andere
moderne vreemde talen dan Engels komen in
het hoger onderwijs nauwelijks voor.

een student die in een internationale omgeving
opgegroeid is zou verwachten.
Om in Nederland te kunnen studeren aan
universiteit of hogeschool is kennis van de
Nederlandse taal dus voor veel studies
onontbeerlijk. Die kennis moet dan bovendien
op het niveau zijn van het eindexamen
middelbare school.
Met vragen over de aansluiting van het
Nederlands onderwijs in het buitenland op het
onderwijs in Nederland kunt u zich te allen tijde
wenden tot NOB: www.stichtingnob.nl
info@stichtingnob.nl
+31 (0)70 386 6646

'De conclusie luidt dat Engels als voertaal in het
hoger beroepsonderwijs en in de bachelorfase
van het wetenschappelijk onderwijs nog een
uitzondering is. Pas in wo- masteropleidingen
gaat Engels als voertaal een rol van betekenis
spelen en dan vooral in de agrarische,
technische en economische opleidingen.'
Vooralsnog beperkt
De Tweede Kamer, die bezorgd was over een
toekomstbeeld van volle collegezalen met
Nederlandstalige studenten die in mogelijk
gebrekkig Engels college zouden krijgen van
een Nederlandstalige professor, hoeft voorlopig
dus nog niet al te bezorgd te zijn: het aantal
volledig Engelstalige studies is vooralsnog erg
beperkt.
Ook laten veel hogescholen en universiteiten
het geven van colleges in het Engels afhangen
van het aantal aanwezige internationale
studenten. Dit kan dus betekenen dat zo’n
college door een non-native speaker gegeven
wordt, en dus mogelijk niet van het niveau dat

Werk van Mathieu Remery, groep 1
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DUBBEL ORANJE FEEST 2013

Op 27 april aanstaande viert de GOUDEN KLOMP haar ORANJEFEEST samen
met de DNC, JOP en de ANM (van 15h-19h)
Clos de Roses, RD 37 tegenover chemin St Pons in Fréjus

GRATIS ENTREE
OUD HOLLANDSE SPELLETJES, SPRINGKASTEEL, EEN VRIJMARKT, BOEKENMARKT, ORANJE
CAFÉ EN MUZIEK(vrijmarkt stands/kleedjes opbouwen tussen 13h30-14h30. Alle niet
verkochte spullen zelf weer meenemen en opruimen)
JONG EN OUD ZIJN VAN HARTE WELKOM!!
Voor lekkere Hollandse hapjes, drankjes en spelletjes zijn bonnen te koop aan de kassa

Inschrijven van aantal personen, kinderen en deelname aan de vrijmarkt (voor
20 april) op www.nedazur.org en klik op inschrijfformulier. (graag ook juf Yvonne
op de hoogte brengen als je aan de kindervrijmarkt meedoet.)
Mocht u kinderboeken en leesboeken over hebben kunt u ze inleveren bij juf Yvonne :
degoudenklomp@aliceadsl.fr
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Mededelingen van de
bestuurstafel
In ons vorige bericht deden wij een beroep op
de ouders om ons te ondersteunen, zodat we
onze gekwalificeerde leerkrachten volledig
kunnen inzetten voor het onderwijs. Dat is tot
nu toe nog niet vanzelfsprekend bij de Gouden
Klomp, maar dat moet het wel worden, want
alle uren, die onze juffen besparen doordat u,
ouders, structureel of incidenteel een handje
uitsteekt en de schouders eronder zet, kunnen
worden besteed aan de kwaliteit van het
onderwijs en aan het realiseren van de voor ons
voortbestaan cruciale groeiambitie. Tot nu toe
hebben slechts twee ouders zich spontaan
aangemeld. We rekenen op u! Neemt u hierover
contact op met Yvonne Keijzer.
Die groeiambitie staat nu op het punt om te
worden gerealiseerd, want naar het zich thans
laat aanzien openen we vanaf september een
tweede leslocatie en wel in Monaco. We hebben
op onze oproep voldoende interesse van ouders
gekregen om deze stap te kunnen zetten en op
de vacature, die wij vervolgens hebben
gelanceerd, zijn bemoedigend veel sollicitaties
gekomen. Van jonge ambitieuze mensen en ook
ervaren krachten, die zich in de regio komen
vestigen. We zijn thans bezig met de voorselectie van de kandidaten en hopen u in de
volgende nieuwsbrief te kunnen melden waar
en op welk moment in de week de lessen in
Monaco zullen worden gegeven. ER IS NOG
PLAATS, dus meldt uw kinderen alvast aan of
geef het door aan eventueel geinteresseerden.
Fijne vooruitzichten dus, maar ook op de hele
korte termijn is er iets waar de kinderen zich op
mogen verheugen: HET DUBBEL ORANJEFEEST op 27 APRIL a.s. op de Clos des Roses

in Fréjus, waar voor de kinderen een terrein
wordt ingericht voor kinderspelen en ook een
gedeelte van de vrijmarkt speciaal voor hen
wordt gereserveerd. Elders in deze nieuwsbrief
vindt u meer informatie, maar vergeet u vooral
zich niet op te geven. Er is namelijk geen
ongelimiteerde capaciteit. Wij zullen als school
daar heel prominent aanwezig zijn en ons zeer
nadrukkelijk manifesteren en presenteren.
Hopelijk tot dan.
Philip van Nieuwenhuizen
Voorzitter

SwimKids
Mogelijkheid tot het behalen van de
Nederlandse zwemdiploma’s
Diverse ouders hebben mij laten weten
belangstelling te hebben om hun kinderen een
Nederlands Zwemdiploma te laten halen (onze
welbekende A – B en C-diploma’s).
De Nederlandse Organisatie Swimkids
(www.swimkids.eu) geeft hiervoor spoedcursussen in het buitenland en komt deze zomer
voor het eerst ook naar de Côte d’Azur.
Juni
In de maand juni hebben zij geen gemeentezwembad maar bieden zij prive zwemlessen
aan. Als de ouders een groepje van ongeveer 5
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kinderen bijeen hebben dan kan SwimKids
naar hun prive zwembad komen om na
schooltijd een 45 minuten durende les te geven.
Ook kan er gekozen worden voor een dubbele
les van 1.5 uur met pauze. Dit is dan op basis
van een spoedcursus van 10 lessen van €300,inclusief het afzwemmen en diploma uitreiking.
Prive lessen kunnen worden gegeven in de
regio van Fréjus tot en met Nice.
Juli en Augustus
In juli en augustus geeft SwimKids les in het
gemeentebad Nautipolis in Sophia Antipolis
(gelegen tussen Antibes en Valbonne ).
Zij hebben dan twee lesuren (45 minuten) per
dag van maandag tot en met zaterdag van 09:00
tot 10:30. Ouders kunnen hun kind(eren) voor

elk gewenst niveau inschrijven en SwimKids
zorgt ervoor dat ze in een groep worden
geplaatst op hun eigen niveau. De lessen
worden gegeven op basis van een spoedcursus
van 10 lessen van 45 minuten; op welke data de
lessen plaats zullen vinden kunnen de ouders
zelf beslissen.
Prive lessen zijn s'middags ook mogelijk op
basis van het bovenstaande informatie.
Nederlandse en/of Engelse inschrijfformulieren
zijn te verkrijgen bij Juf Yvonne.

Werk van Chiara Hens, groep 3
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Eieren zoeken!
27 maart
Pasen is niet ongemerkt voorbij gegaan. De
kleuters begonnen met het versieren van een
groot ei op papier en daarna zijn we met de
kleuters en groep 4 naar het Parc de Loisir
gewandeld, waar de Paashaas zijn kartonnen
eieren verstopt had. Hiertussen zat ook HET
GOUDEN EI.
Toen alle eieren gevonden waren hebben we
ons meegebrachte hapje en drankje genuttigd en
werden de kartonnen eieren omgeruild voor
heerlijke chocolade eieren en hazen. Victor
Trémolières was de gelukkige vinder van het
Gouden ei, hetgeen hem extra chocola
opleverde! Na afloop was er nog even tijd om
in de speeltuin te spelen. Daarna zijn we weer
naar school terug gewandeld. Ondanks het
matige weer was het een geslaagde ochtend.
Met extra dank (voor de trouwe hulp en het
maken van de foto’s) aan de moeder van Hugo
en Elea en aan Juf Helena voor haar assistentie
als Paashaas.
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Met dank aan de sponsors!

Vertaalbureau Tradoc
Officiële vertaling nodig?
Hulp bij correspondentie met de Franse
autoriteiten?
Vertaalbureau Tradoc – gevestigd in ZuidFrankrijk
drs P. van Weeghel, beëdigd tolk-vertaler
Frans/Engels/Nederlands
Expert judiciaire près la Cour d’Appel de
Nîmes
Tel:. +33 (0) 6.73.88.33.25
Mail: translation@tradoc.nl
Website: www.tradoc.nl

www.oasis-opio.fr
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Kalender
zaterdag
woensdag
zaterdag
woensdag

27 april
1 mei
4 mei
8 mei

Dubbel Oranje feest
GEEN school
WEL school
WEL school

22 mei tot en met 9 juni

DMT en AVI toetsen voor groep 3 t/m 8

woensdag

22 mei

woensdag
zaterdag

26 juni
29 juni

WEL school (ondanks de inhaaldag van diverse Franse
scholen)
laatste woensdag voor de zomervakantie
laatste zaterdag voor de zomervakantie

Graag voor 31 mei inschrijven voor het nieuwe schooljaar
Zomervakantie: zondag 30 juni tot en met zondag 8 september

Belangrijk:
Iedere dag aandacht besteden aan de
Nederlandse taal door uw kind voor te lezen of
door uw kind voorgelezen te worden.
Ook staat er op de website van de Gouden
Klomp www.degoudenklomp.fr een link (per
groep) naar verantwoorde taalprogramma’s
zodat de kinderen thuis ook kunnen werken aan
de uitbreiding van hun woordenschat en
verbetering van de spelling.
Voor de oudere kinderen zijn Klokhuis en
Jeugdjournaal ook goede televisie programma’s
om te volgen. Dit kan ook via
www.uitzendinggemist.nl

Mop:
Een man eet wat aan de bar
Hij roept de ober.
“Ober, er zit een haar in mijn soep”
Zegt de ober: “Roep niet zo hard
Straks wil elke klant er een”.
Annabella West, groep 3
Tip voor de ouders:
Deze mop komt uit een moppenboekje voor
beginnende lezers, kinderen van 6 en 7 jaar. De
moppen zijn gemakkelijk leesbaar vanaf AVIM3. Geschreven door Erik van Os en Elle van
Lieshout. Uitgever Zwijsen. ISBN 978-90-4870884-0
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