
 

 

 

 

 Nieuwsbrief december 2013 

Beste ouder (s),  

 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar.  

In deze nieuwsbrief wordt terug gekeken op de diverse activiteiten van de afgelopen periode. 

Daarnaast is er aandacht voor de nieuw voor te stellen bestuursleden die zich gaan bezig houden met 

de marketing en communicatie.   

Wist u dat de Oranje Koe in het Kanton Zürich erkend is als een instelling die onderwijs geeft in de 

“Heimatliche Sprache und Kultur” (HSK)? In deze nieuwsbrief meer over dit onderwerp. 

Ten slotte sluiten we af met de algemene zaken en belangrijkste data voor de volgende periode. 

Uiteraard wordt deze nieuwsbrief ook op onze website geplaatst. www.ntc-zurich.ch 

 

 

 

Goed om te weten.. 

..dat de kinderen in Wallisellen, aankomende donderdag, beneden les  hebben op het ISZN. Wilt u 

dan de hoofdingang gebruiken? 

..dat de directie van ISZN ons erop aan heeft gesproken niet 

meer de liftingang bij de garage te gebruiken? Het is zeker 

gemakkelijker maar erg onveilig met het autoverkeer, zeker 

als het donker is. 

..dat aanstaande woensdag en donderdag de laatste lessen worden gegeven voordat de 

kerstvakantie gaat beginnen? 

..dat de ouders van kinderen in Wallisellen, binnenkort op de hoogte wordt gebracht van de 

terugkomdagen? 

..dat de parkeerproblemen in Wädenswil, zo goed als gestopt zijn? 

http://www.ntc-zurich.ch/


 

Bestuurszaken 

Even voorstellen - 2 nieuwe bestuursleden                        

Op de ouderavond waren we het allemaal roerend eens. Meer leerlingen aantrekken en sponsors 

vinden, zijn twee belangrijke stappen om de gevolgen van de weggevallen subsidies op te vangen. 

Naar aanleiding van die vergadering hebben wij, Eveline Kooiman en Peter Paul van de Wijs, ons 

beschikbaar gesteld - in duobaan - voor het bestuur van De Oranje Koe met als taak marketing en 

communicatie. Sinds de vergadering van november is die deelname officieel. We zijn beide 

communicatie en PR adviseurs en voelen ons dus zeker op onze plaats. Inmiddels hebben we de 

eerste ideeën op papier. Onze eerste meer zichtbare activiteit zal het bijeenroepen van de Think 

Tank zijn, waarvoor zich zes vrijwillige 

meedenkers hebben aangemeld. In een 

volgende nieuwsbrief hierover meer en tevens 

over andere activiteiten.  

Dan nog een korte persoonlijke introductie. We 

zijn elf jaar geleden voor ons werk in Zwitser-

land beland en hebben het hier nog altijd erg 

naar ons zin. Onze zoon Joost (7) is in augustus 

in de Primarschule begonnen en gaat daarnaast 

met veel plezier naar groep 3 bij juffrouw Heleen. Eveline werkt bij Dow als corporate 

communications leader en Peter Paul is zelfstandig werkzaam als reputatie- en 

duurzaamheidsconsultant. 

 

 

 

HSK - Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) in het Kanton Zürich, een introductie! 
 

De Oranje Koe geeft onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) in het buitenland. Dit is een 
type onderwijs dat door het Ministerie van OCW in Den Haag wordt erkend mits de school aan een 
aantal (kwaliteits) voorwaarden voldoet. Een van de voorwaarden is dat de school is aangesloten bij 
de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Een aantal andere voorwaarden hebben 
betrekking op de kwaliteit van het onderwijs en het personeel. Dit alles wordt regelmatig 
gecontroleerd door de Inspectie voor het Onderwijs. Bij ons in Zürich is de inspecteur vorig jaar in 
december voor het laatst op bezoek geweest en heeft ons een ruim voldoende beoordeling gegeven. 
Het geeft aan dat de school onderwijs geeft op hetzelfde niveau als wat van scholen in Nederland 
verwacht wordt en dat leerlingen bij terugkeer naar Nederland gemakkelijk en op niveau kunnen 
instromen in het Nederlandse onderwijssysteem. 

Wat misschien minder bekend is, is dat de Oranje Koe ook door het Kanton Zürich is erkend als een 
instelling die onderwijs geeft in de “Heimatliche Sprache und Kultur” (HSK). Dit HSK onderwijs is een 
middel van het Kanton om de grote waarde van de moeder (of vader) taal en cultuur te 
ondersteunen en families te stimuleren om onderwijs in hun eigen taal en cultuur te volgen. 
Stichtingen of verenigingen voor HSK zijn er voor vele talen en Nederlands is eigenlijk een heel kleine 
club in dit verband. Zo heeft de HSK vereniging voor het Tamil meer dan 1000 leerlingen. 



Voor de HSK erkenning moet de school wel wat doen. Zo hebben we ons schoolplan in aangepaste 
vorm en in het Duits moeten voorleggen en moeten de leraren een Duitstest en een (uitgebreide) 
cursus doen. Daarna zijn de leraren wel als officieel “Lehrperson” in het Kanton Zürich erkend. Ook 
nemen bestuur en directeur regelmatig deel aan vergaderingen van verschillende HSK stuurgroepen. 

Het zijn van een HSK school heeft een aantal voordelen, niet alleen voor de school maar ook voor de 
leerlingen. Voor de school betekent het dat wij gebruik mogen maken van lokalen in gebouwen van 
de openbare “Volksschule”. De locatie Untermosen is hiervan een voorbeeld. Daarnaast kunnen 
leraren met hun klas ook gratis of tegen gereduceerd tarief toegang krijgen tot de Zoo of de ijsbaan. 
Tenslotte zou het Schuldepartement de mogelijkheid tot het volgen van HSK onderwijs ieder jaar 
onder de aandacht moeten brengen bij alle leerlingen aan de openbare scholen, wat voor de 
naamsbekendheid van de Oranje Koe positief zou moeten zijn. 

Ook voor de individuele leerlingen zijn er voordelen. Zo kan de beoordeling van het NTC onderwijs 
ook in het Zwitserse rapport worden vermeld als een volwaardig vak. Daarvoor moet dan wel een 
officieel formulier worden ingevuld en op tijd naar de leraar van de Zwitserse dagschool worden 
gestuurd. Het belangrijkste voordeel is wellicht het feit dat de officiële erkenning van Nederlandse 
les als HSK vak betekent dat de dagschool het als “echt” onderwijs en niet als een “hobby” moet 
behandelen en dat de leerling rechten kan ontlenen aan de geleverde inzet en prestatie bij de Oranje 
Koe. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk onder bepaalde voorwaarden ontheffing van het dagonderwijs 
te krijgen voor het volgen van Nederlandse les. 

Kortom, HSK is zeker niet het meest belangrijke aspect van het onderwijs van de Oranje Koe maar er 
zijn zeker duidelijke voordelen zowel voor de school (lokalen!) als voor de leerlingen. 

 

Voor meer informatie over NTC onderwijs en het NOB: 
http://www.stichtingnob.nl/ouders/onderwijs-en-diplomas/onderwijsvormen/ntc-scholen.aspx 

Voor meer informatie over HSK in het Kanton Zürich: http://www.vsa.zh.ch/hsk 

 Wij willen graag een digitale inventarisatie maken waar uw kind(eren) op de dagschool zitten. 
Internationaal, Primarschule of kindergarten. De link hiernaar ontvangt in de loop van 
volgende week.  

  Daarnaast ontvangen alle ouders waarvan het kind een Zwitserse dagschool volgt, van uw 
DOK leerkracht een officiële beoordeling van het HSK onderwijs. Deze beoordeling wordt 
vermeld in het Zwitserse rapport en moet door u ondertekent worden. 

 

 

http://www.stichtingnob.nl/ouders/onderwijs-en-diplomas/onderwijsvormen/ntc-scholen.aspx
http://www.vsa.zh.ch/hsk


Cultuur activiteiten 

We hebben achtereenvolgens de Kinderboekenweekafsluiting, Sinterklaasfilm en de komst van deze 

goedheiligman achter ons gelaten. 

Tijdens de SINT.Film is er door u een bedrag in de schoorsteen gedeponeerd van maar liefst 111,95 

CHF. Dit bedrag hebben wij inmiddels gestort op giro 555 voor de opbouw en slachtoffers van de 

Filipijnen.  

Aan alle dank voor de ontzettende grote bijdrage die een ieder geleverd heeft om deze activiteiten te 

organiseren. 

 Een impressie van foto’s zijn hieronder te bewonderen. 

Kinderboekenweek Sinterklaas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oproep 

Voor onze werkgroep van de schaatsmiddag/avond zoeken we nog ouders die mee willen denken en 

helpen organiseren.  U kunt hiervoor contact opnemen met patriciawilders@hotmail.com 

 

We merken steeds vaker dat voor het functioneren van de school, de inzet van ouders van essentieel 

belang is. Vanaf volgend schooljaar willen we graag inventariseren welke ouders zich willen 

aanmelden voor beschikbare vrijwilligerstaken en werkgroepen. 

 

Na de jaarwisseling zijn er nog een aantal activiteiten te verwachten. We nodigen u alvast uit op onze 

schaatsmiddag. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.  Voor de activiteiten en het 

vakantierooster lees meer……. 

Op woensdag 18 december begint voor de Oranje Koe de kerstvakantie, de eerste lesdag in het 

nieuwe jaar is op woensdag 8 januari 2014. 

 Wij wensen u een prachtige tijd toe en wensen u alvast een heel mooi en gezond nieuwjaar toe. 

 

Hartelijke groeten namens bestuur en team, 

 

Arjen Stavenuiter 

NTC Zürich De Oranje Koe 

W      www.ntc-zurich.ch 

FB     De-Oranje-Koe-facebook 

 

 

 

  

mailto:patriciawilders@hotmail.com
http://www.ntc-zurich.ch/kalender/
http://www.ntc-zurich.ch/
http://www.facebook.com/pages/De-Oranje-Koe/175432845974673

