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De Nederlandse School in Bethesda - Informatie Schooljaar 2017-2018 
 
Deze informatie is bedoeld om ouders/verzorgers op de hoogte te stellen van allerlei praktische zaken 
rondom de Nederlandse School in Bethesda. Deze informatie is beknopt. 
Een uitgebreide beschrijving van de gang van zaken op de school vindt u in de Schoolgids of op de 
website: www.nederlandseschoolbethesda.org. 

 
Naam en gegevens van de school 
 
Adres gegevens: 
 
Lokatie:  
Onder- en middenbouw (peuters t/m 7): St. Bart’s, 6900 River Road, in Bethesda MD 20817. 
Bovenbouw (groep 8 t/m VO3): Unitarian Church, 6301 River Road  Bethesda, MD 20817 
Postadres: 7543 Sebago Rd, Bethesda, MD 20817 
Op het web: http://nederlandseschoolbethesda.org 
Per e-mail: info@nederlandseschoolbethesda.org 

 
Het team: 
 
Directeur / leerkracht groep 3a 
Martine Van Meter    
Martinevanmeter@yahoo.com 
 
Administrateur / leerkracht groep 8 en VO1 
Karen van Loon 
karenvanloon@verizon.net 
 
Leerkracht peuters 
Wendy Baak 
wendyjbaak@hotmail.com 
 
Leerkracht groep 1/2 
Barbara Wellink 
b.d.m.wellink@gmail.com 
 
Leerkracht groep 3b 
Fiola van der Meer 
fiolavdmeer@hotmail.com 
 
Leerkracht groep 4 
Trix van der Vossen 
trixopschool@gmail.com 
 

Leerkracht groep 5 
Petra Waslander 
petra2write@hotmail.com 
 
Leerkracht groep 6  
Jeroen van Ek 
mrjeroenvanek@gmail.com 
 
Leerkracht groep 7 
Manon Waalewijn 
manonenpieter@gmail.com 
 
Leerkracht groep 8b 
Simone van Heijst 
simonevanheijst94@gmail.com 
 
Leerkracht VO 2 en 3 
Olaf van ‘t Erve 
olaf.van.t.erve@gmail.com 
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Schooltijden 
 
Onze lessen vinden plaats op de zaterdagochtend. 
 
De lestijden zijn als volgt: 
Groep 1 t/m 7 van  8.45 tot 11.45 uur 
Groep 8 t/m VO 3 van 8.30 tot 11.30uur 
 
Het is bijzonder belangrijk dat leerlingen op tijd in het klaslokaal zijn. 

 
Vakantie rooster 
 

9 september 2017 Eerste schooldag 

25 november 2017 Thanksgiving weekend 

23 en 30 december 2017 Kerstvakantie 

24 en 31 maart 2018 Voorjaarsvakantie 

26 mei 2018 Memorial Day weekend 

9 juni 2018 Laatste lesdag 

 

Parkeren en brengen en halen kinderen 
 
De klaslokalen van St. Bart liggen aan het schoolplein en naast de parkeerplaats. U wordt verzocht om 
uw kind(eren) naar het klaslokaal te brengen en ervoor te zorgen dat de leerkracht weet dat uw kind 
gearriveerd is. U kunt uw kind(eren) niet afzetten op het parkeerterrein. 
Het is erg belangrijk dat de leerlingen op tijd aanwezig zijn bij de les en de lessen niet voortijdig verlaten. 
Mocht u toch een keer later zijn, breng dan alstublieft uw kind(eren) via de hoofdingang van het 
klaslokalengebouw naar het klaslokaal. De hoofdingang van het klaslokalen-gebouw bevindt zich onder 
een overkapping, aan de kant van het hoofdgebouw van St. Barts.  
U moet uw kind(eren) weer op tijd ophalen. Peuters en kleuters kunnen worden opgehaald bij de 
buitendeur van het klaslokaal, alle andere leerlingen worden door hun leerkracht naar de hoofdingang 
gebracht.  
 
De klaslokalen van Unitarian Church liggen aan de linkerzijde van de kerk. Leerlingen mogen zelf naar 
de klas lopen en worden na afloop van de les door de leerkracht naar de deur gebracht. Als leerlingen de 
kerk binnenlopen meteen naar rechts, de trap af. De lokalen liggen aan het einde van de gang. 
 
De school is niet verantwoordelijk voor kinderen die niet op tijd opgehaald worden. 
Voor de school begint en als de school uit is, kunnen kinderen natuurlijk ook buiten spelen, maar ouders 
moeten toezicht houden. 
 

Afwezigheid, laat brengen of eerder ophalen van leerlingen 
 

• Indien u weet dat uw kind(eren) niet aanwezig kan/kunnen zijn voor een les, dient u de leerkracht 
tijdig op de hoogte stellen zodat extra huiswerk of inhaalwerk meegegeven kan worden.  Uw leerling 
mag per semester niet meer dan tweemaal ongeoorloofd afwezig zijn, is hij/zij vaker afwezig dan 
neemt de leerkracht en/of directeur contact met u op. In januari en mei worden de Citotoetsen 
afgenomen, het is heel belangrijk dat uw kind dan alle lessen bijwoont. 
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• Indien u weet dat u leerlingen later moet brengen of eerder moet ophalen, of dat iemand anders 
dan u zelf de leerling ophaalt, dan moet de betreffende leerkracht hiervan op de hoogte worden 
gesteld. 

• Kinderen die ziek zijn, koorts of luizen hebben kunnen vanzelfsprekend de lessen niet bijwonen, dit 
is geoorloofd verzuim. 

 

Schoolregels 
 
Wij verwachten vanzelfsprekend dat leerlingen zich verantwoordelijk gedragen. Iedere klas stelt zelf de 
klassenregels vast, maar als school hebben de volgende basisregels:  

• leerlingen gebruiken geen mobiele telefoon en/of i-pod/pads gedurende de lessen; 

• leerlingen nemen geen eigen speelgoed of andere afleidende voorwerpen mee in het lokaal; 

• leerlingen mogen niet in de klassenlokalen eten en drinken;  
 

In geval van nood 
 
De Nederlandse School in Bethesda volgt de aanwijzingen van Montgomery County Public Schools in 
geval van slecht weer, rampen en andere omstandigheden waarvoor de school eerder kan sluiten of de 
lessen helemaal niet kunnen doorgaan. De school zorgt voor een e-mail boodschap via de leerkrachten 
en direct aan de ouders via NederlandseSchoolNieuws.  

 
Snacks 
 
Omdat de lestijd op zaterdagochtend lang is, is er pauze van 10 minuten ingelast. Kinderen hebben dan 
tijd om wat te drinken, een snack te eten en buiten te spelen. Graag drinken en een gezonde snack 
meegeven. In verband met allergieёn geen eten met pinda’s! 

 
Huiswerk 

 
Aan alle kinderen wordt wekelijks huiswerk meegegeven. Dit doen wij omdat het aantal lesuren beperkt 
is; het thuis oefenen van spelling, woordenschat en technisch lezen is een noodzakelijke aanvulling. Het 
lezen van Nederlandstalige boeken, tijdschriften en kranten en het kijken naar Nederlandstalige 
programma’s (b.v het Jeugdjournaal, Klokhuis, of Nederlandstalige films) bevordert de woordenschat 
aanzienlijk.  
We gaan ervan uit dat ouders daar waar nodig helpen met het huiswerk en ervoor zorgen dat de 
leerlingen het opgegeven huiswerk maken en inleveren.  
 

Culturele activiteiten 
 
Gedurende ieder schooljaar organiseert de culturele commissie 4 tot 6 culturele activiteiten, die plaats 
vinden buiten de reguliere lesuren. In totaal worden 20 tot 30 uur per schooljaar aan culturele 
activiteiten besteedt. Deelname aan de culturele activiteiten is verplicht voor alle leerlingen van de 
school: de activiteiten vormen een integraal onderdeel van het schooljaar. 
Data en informatie over de geplande activiteiten wordt verspreid via de schoolkalender, 
NederlandseSschoolNieuws en de website. 
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Communicatie 
 
Bestuur, leerkrachten en ouders kunnen communiceren via NederlandseSschoolNieuws (een e-mail 
groep). Regelmatig worden de ouders per e-mail op de hoogte gesteld over ouderbijeenkomsten, 
culturele activiteiten en andere speciale activiteiten en het is dan ook van groot belang dat u deze email 
ook daadwerkelijk ontvangt en leest. Het bestuur en de leerkrachten gaan ervan uit dat op 
NederlandseSschoolNieuws geplaatste informatie bekend is bij ouders. 
 
En verder heeft de school een eigen Facebook pagina die gevonden kan worden onder De Nederlandse 
School in Bethesda. 
 

 

Schoolbestuur 
 
Voorzitter: 
Eric Korsten 
eric_korsten@hotmail.com 
 
Vice voorzitter 
Robert van den Berg 
vandenberg.ra78@gmail.com 
 
Penningmeester: 
Jan Post 
jpost@american.edu 
 
 
 
 
 

 
Secretaris: 
Ellie Kamps 
ellykamp72@gmail.com 
 
Lid (liaison culturele commissie): 
Ann Fiems 
ann.fiems@gmail.com 
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