NEDERLANDS ONDERWIJS IN PARIJS GAAT DOOR!

Het Nederlands Instituut sluit zijn deuren aan het einde van dit jaar. Maar dit betekent
niet het einde van het Nederlands onderwijs in Parijs. Daarvoor zet een groep ouders
zich in, in de overtuiging dat het belangrijk is voor onze kinderen om in contact te blijven
met de Nederlandse cultuur en samenleving - om familiebanden te onderhouden, en ook
om de mogelijkheden van verdere opleiding en werk in Nederland of Vlaanderen open te
houden.

Op dit moment zijn we bezig een vereniging op te richten onder de naam

“De Nederlandse school Parijs”
Het doel is vanaf januari 2014 onderwijs aan te bieden dat aan alle eisen van de
onderwijsinspectie voldoet. Het moet toegankelijk zijn voor kinderen en jongeren tussen
vier en achttien jaar die al een basiskennis van het Nederlands hebben.
We proberen de lessen betaalbaar te houden, ondanks het wegvallen van de
subsidiëring door de Nederlandse overheid. Het vinden van financiële ondersteuning
(bijvoorbeeld door Nederlandse of Vlaamse bedrijven) is daarbij van groot belang.

We willen voortbouwen op de ervaring van 25 jaar Nederlands onderwijs aan het
Nederlands Instituut. Continuïteit is belangrijk! De lesmethodes en de pedagogische
benadering veranderen niet. Praktisch gesproken moeten de leerlingen in januari kunnen
doorgaan waar ze in december gebleven waren.

Op dit moment onderzoeken we verschillende locaties voor de lessen in het nieuwe jaar.
We hebben drie lokalen nodig voor ieder dagdeel; de plek moet makkelijk bereikbaar zijn
voor alle leerlingen. Om de kostprijs van de lessen zo laag mogelijk te houden,
betrekken we de gevraagde huur ook in onze overwegingen. In de loop van november
komt er duidelijkheid op dit punt.

Iedereen die zich op de een of andere manier betrokken voelt bij dit project, mee wil
helpen met ideeën, logistieke of administratieve ondersteuning, maar ook iedereen die
vragen heeft, kan contact opnemen.
Op korte termijn lanceren we een website.
Maar we zijn nu al bereikbaar via het volgende adres:
denederlandseschoolparijs@gmail.com
We hopen u snel persoonlijk te ontmoeten en uw kinderen als leerlingen op de nieuwe
school te mogen ontvangen.
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