
	  
	  
	  
Onderwerp:	  De	  Rode	  Leeuw	  zoekt	  dringend	  nieuwe	  bestuursleden	  
	  
	  
Beste	  ouder(s),	  	  
	  
Dit	  weekend	  hopen	  we	  u	  en	  uw	  kind(eren)	  te	  zien	  op	  het	  Koningsdag	  evenement	  van	  De	  Rode	  Leeuw	  in	  
de	  Chinese	  tuin	  van	  the	  Western	  Academy	  of	  Beijing.	  De	  Rode	  Leeuw	  viert	  dan	  ook	  haar	  10-‐jarig	  lustrum	  
naast	  het	  feit	  dat	  er	  al	  20	  jaar	  Nederlands	  onderwijs	  plaatsvindt	  in	  Beijing.	  De	  lustrumtaart	  zal	  om	  ca.	  
11.45	  uur	  aangesneden	  worden	  ☺	  
	  
Natuurlijk	  zijn	  wij	  als	  school	  erg	  blij	  dat	  De	  Rode	  Leeuw	  al	  zo’n	  lange	  tijd	  bestaat	  en	  we	  willen	  u	  
bedanken	  voor	  uw	  steun	  en	  keuze	  om	  uw	  kind(eren)	  bij	  De	  Rode	  Leeuw	  Nederlands	  onderwijs	  te	  laten	  
volgen.	  
	  
Eerder	  deze	  maand	  heeft	  u	  van	  Het	  bestuur	  van	  De	  Rode	  Leeuw	  een	  brief	  gehad	  waarin	  u	  geïnformeerd	  
werd	  over	  het	  nieuwe	  lesgeld	  en	  de	  redenen	  voor	  de	  lesgeldverhoging	  voor	  het	  komend	  schooljaar.	  Als	  
school	  en	  bestuur	  streven	  wij	  ernaar	  om	  de	  kosten	  voor	  het	  Nederlands	  onderwijs	  zo	  laag	  mogelijk	  te	  
houden.	  Daarom	  werken	  we	  met	  een	  professioneel	  maar	  klein	  onderwijsteam	  en	  een	  bestuur	  van	  
ouders	  dat	  op	  vrijwillige	  basis	  het	  onderwijsteam	  ondersteunt.	  Dit	  is	  zo	  georganiseerd	  zodat	  het	  
onderwijsteam	  zich	  zoveel	  mogelijk	  met	  haar	  kerntaken	  bezig	  kan	  houden.	  
	  
Zoals	  u	  in	  eerdere	  nieuwsbrieven	  heeft	  kunnen	  lezen,	  zal	  de	  huidige	  voorzitter	  Jes	  Helmer	  helaas	  deze	  
zomer	  Beijing	  gaan	  verlaten.	  Deze	  week	  kregen	  wij	  het	  spijtige	  bericht	  dat	  ook	  Elise	  Caan,	  ons	  
bestuurslid	  Kwaliteit	  terug	  zal	  keren	  naar	  Nederland.	  Dus	  zijn	  wij	  urgent	  op	  zoek	  naar	  twee	  nieuwe	  
bestuursleden.	  	  
	  
Omdat	  herhaaldelijke	  oproepen	  voor	  kandidaten	  voor	  een	  nieuwe	  bestuursvoorzitter	  in	  o.a.	  de	  
Nieuwsbrief	  en	  op	  de	  website	  van	  De	  Rode	  Leeuw	  nog	  niet	  tot	  reacties	  hebben	  geleid	  wil	  ik	  u	  nu	  op	  deze	  
wijze	  benaderen	  en	  vragen	  of	  u	  misschien	  onze	  nieuwe	  bestuursvoorzitter	  of	  bestuurslid	  Kwaliteit	  wilt	  
worden.	  	  
	  
Wilt	  u	  het	  Nederlands	  onderwijs	  in	  Beijing	  ondersteunen?	  Denkt	  u	  graag	  mee	  hoe	  de	  kwaliteit	  van	  het	  
Nederlandse	  programma	  hoog	  blijft?	  Heeft	  u	  tijd	  voor	  de	  maandelijkse	  vergadering?	  Lees	  dan	  de	  
functie-‐omschrijving	  voor	  Bestuursvoorzitter	  en	  Bestuurslid	  Kwaliteit	  en	  stuur	  ons	  een	  bericht.	  	  
	  
Ik	  zie	  uw	  reactie	  graag	  tegemoet.	  	  
	  
Met	  vriendelijke	  groeten,	  	  
	  
Henk	  van	  Mourik	  
Directeur	  van	  de	  Rode	  Leeuw	  
	  

http://derodeleeuw.org/lib/wp/wp-content/uploads/2015/04/Vacature-voor-nieuw-bestuurslid-voorzitter-22-april-2015.pdf
http://derodeleeuw.org/lib/wp/wp-content/uploads/2015/04/Vacature-voor-nieuw-bestuurslid-Kwaliteitszorg-21-april-2015.pdf

