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Verslag Ouderbijeenkomst zaterdag 25 april 2009 
 
Aanwezig:  

IJsbrand de Jong, Ellen Rogers, Annemieke van der Sluijs, Melanie Rinsma, Vincent Romviel, Franke Toornstra, Els 
Wessels, Martine van Meter, Hannie van Casteren, Els Wildenberg, Willemien Fee, Welmoed Laanstra, Joyce Romviel, 
Peter Slort, Karen van Loon, Rob van de Hoek, Saskia Martherus, Marianne Murdoch, Marietta Shimitzu-Larenas, 
Monique en William Macken, Ilse Marks, Karin van Woerden. 
 
0. Welkom 
Voorzitter – Franke Toornstra – opent de vergadering om 12uur. Alle aanwezigen stellen zichzelf voor. 
 
1. Notulen 29 mei 2009 

Goedgekeurd. 
 

2.  Reilen en Zeilen op de school 
Inleiding – Martine van Meter (directeur van de school) 
Bestuur en leerkrachten team zijn erg tevreden over het verloop van het eerste schooljaar. Veel van de leerkrachten 
komen volgend jaar terug. 
De NTC-3 groep is het meest moeilijk gebleken, er zijn weinig materialen voor deze groep en de variatie in leeftijd was 
erg groot (van 7 tot 13 jaar). Naar alle waarschijnlijkheid zal er volgend jaar geen NTC-3 groep meer zijn (NTC1: 2 
ouders Nederlands, vergelijkbaar met NL leerlingen, NTC2 of een ouder Nederlandstalig of weinig NL thuis, lopen 
ietwat achter op NL leerlingen (maar niet meer dan 2 leerjaren), NTC-3 leerlingen: leren NL als vreemde taal, weinig to 
geen ervaring met NL, niet meetbaar met NL leerlingen). 
Groep 3 gaat – bij voldoende leerlingen – gesplitst worden in groep 3a en 3b (beginners en gevorderden). 
Verzoek aan ouders om hun leerlingen snel in te schrijven voor het volgende jaar, want het aantal leerlingen bepaalt 
hoeveel leerkrachten er aangenomen moeten worden en hoeveel lokalen we nodig zullen hebben. 
De enquete die naar ouders uitgestuurd is in December wijst uit dat ouders graag beter willen weten wat er precies 
onderwezen wordt en wat het huiswerk is. Leerkrachten sturen e-mails met de huiswerkopgave. 
Huiswerk maken is essentieel. Leerlingen die huiswerk maken, maken duidelijk meer vooruitgang. Ook is thuis 
Nederlands praten en Nederlands aanbieden via boeken, TV, internet etc erg belangrijk. 
De school heeft een bibliotheek kast: de meeste leerkrachten brengen boeken naar de klas waar de kinderen dan uit 
kunnen kiezen. Hulp van ouders is nodig: kies met uw kind(eren) een boek en noteer het in het 
bibliotheekuitleenschrift.Vincent Romviel gaat geduren de de zomer de boeken invoeren in de computer. Graag op 23 
mei alle boeken die nog thuis liggen inleveren en geen nieuwe boeken meenemen. 
Alle leerkrachten (Marinanne Murdoch (groep 1 en 2), Martine van Meter (groep 3), Karin van Woerden (groep 4 en 5), 
Ilse Marks (groep 5 en 6), Rob van de Hoek (groep 7 en 8) en Annemieke van der Sluijs (NTC-3) geven een overzicht van 
wat er gedurende een typische les gebeurt. Ze hebben ook materialen ter inzage meegebracht. 
 
3. Financien 
Overzicht: 
De school heeft ook financieel gezien een goed eerste jaar achter de rug. De penningmeester voorspelt dat er een reserve 
van ongeveer 6000 dollar zal zijn aan het einde van het 2008-2009 schooljaar. Deze reserve is het minimum van wat de 
school moet hebben om eventuele calamiteiten op te vangen. 
Voor het volgende schooljaar verschuiven de kosten van de school  en gaan omhoog: 

• Het bestuur heeft besloten dat er een onkostenvergoeding betaald moet worden aan een administratieve kracht 
van ongeveer 3000 dollar per jaar. 

• Meer leerlingen betekent meer inkomsten, maar ook meer leerkrachten 

• Dit jaar hebben we via een gift van een NL school in Praag gratis lesmaterialen gekregen voor de groepen 4 tot 
en met 8, maar die materialen moeten tzt vervangen worden. Het is een prima methode, maar ietwat verouderd. 
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• Het bestuur wil graag meer leerkrachten de mogelijkheid van bijscholing aanbieden. Het bijscholen van 
onderwijzend personeel wordt erg gestimuleerd door zowel SNOB, als de onderwijsinspectie alsook het 
bestuur. Deze zomer gaan 3 leerkrachten naar de zomercursus van SNOB, volgend schooljaar proberen we een 
regionale bijeenkomst in the USA voor elkaar te krijgen. 

• Op dit moment gebruiken we meer lokalen in St. Bart dan waar we eigenlijk voor betalen. Het bestuur wil dit 
formeel maken en betalen voor wat we gebruiken, wat betekent dat de huur omhoog gaat (maar nog laag is ten 
opzichte van andere onderzochte lokaties). Er ligt een serieuze klacht over de temperatuur in de lokalen 
gedurende de winter (steenkoud!) 

Schoolgeld: 
Dit alles betekent dat het bestuur denkt dat het inschrijfgeld hetzelfde kan blijven (150 dollar voor nieuwe leerlingen) 
maar dat het schoolgeld omhoog moet naar tussen de 900 en 975 dollar. 
Vragen uit de ouderbijeenkomst: 

• Kan het bestuur overwegen om korting te geven aan een tweede of derde leerling uit hetzelfde gezin? 

• Kan het bestuur overwegen twee bedragen voor schoolgeld te hanteren: een voor ouders waarvan de werkgever 
geheel of gedeeltelijk vergoed, en een voor oduers waarvan de werkgever niets vergoed. Hierbij ligt een vraag 
over legaliteit en eerlijkheid. Niet alle ouders vinden het een goed voorstel. 

• Is het lesgeld aftrekbaar van de USA belasting? Heeft de school een belastingnummer? 
Kascommissie: 
De kascommissie zal de boeken gedurende de zomer controleren en zal de volgende ouderbijeenkomst verslag uit 
brengen, waarna de boeken voor het 2008-2009 schooljaar afgesloten worden. 
Sponsoring: 
De School heeft non-profit status verworven (501(C) 3). Een sponsorcommissie gaat werken aan specifieke sponsoring 
van bepaalde grote onkosten (zoals een nieuwe lesmethode). Er is een lijst van NL bedrijven met contactpersonen 
beschikbaar. 
Culturele Activiteiten: 
Op de begroting nu een bedrag van 500 dollar voor de culturele activiteiten. Dat is niet voldoende om alle onkosten te 
vergoeden. Idee is om aan iedere ouder aan het begin van het jaar eenmalig een bijdrage te vragen (tussen 20 en 30 
dollar per leerling). Ouderbijeekomst stelt voor dit te integreren in het schoolgeld. 
 
In september zal een definitieve begroting voor het 2009-2010 schooljaar vastgesteld worden. Deze zal gedeeld worden 
met de ouderbijeenkomst. 
 
5. Berichten en vragen vanuit het bestuur 
Culturele activiteiten: 
Afgelopen en aankomende activiteiten: dit jaar hadden we al verkiezingen, Hakim, Sinterklaas, Kerstkoffie, trip naar 
National Gallery Of Art,  en hebben we binnenkost Koniginnedag en Eindejaars sportdag. In mei gaat de huidige 
commissie het afgelopen jaar evalueren en plannen voor het aankomende jaar.  
Men denkt aan beter integreren van de culturele activiteiten in het lesprogramma, iets met Hudson 400, eventueel 
boekenlijsten etc uitdelen. Ilse Marks treedt namens de leerkrachten toe tot de commissie. De commissie kan ook wel 
meer hulp van ouders gebruiken, dus iedereen wordt uitgenodigd toe te treden tot de commissie. 
De culturele activiteiten maken onderdeel uit van het verplichte programma van de school. Het doel is een relatie met 
NL cultuur te leggen maar ook – bijna nog belangrijker – om als groep plezier te maken (zowel leerlingen als de ouders). 
Leerkrachten 
De meeste leerkrachten komen volgend jaar gelukkig weer lesgeven (Marinanne, Martine, Karin, Ilse komen in ieder 
geval terug. Rob nog onduidelijk) 
Er is geen gebrek aan belangstelling om les te geven aan de school: inmiddels hebben 6 mensen gesoliciteerd. Geen van 
allen volledig bevoegd. In September 2009 beginnen we ook met een onderbouw Voortgezet Onderwijs groep. Karen 
gaat lesgeven aan die groep. 
Nieuwe leerkrachten hebben – anders dan de leerkrachten die vorig jaar begonnen – het voordeel dat ze meer tijd 
hebben om zich voor te bereiden op de lessen. Ook zijn alle leerkrachten voor het 2009-2010 schooljaar verplicht deel te 
nemen aan een planningsbijeenkomst (Augustus 09). 
Leerlingen: alle huidige ouders hebben aanmedlingsformulieren gekregen. Graag de leerling)en) zo spoedig mogelijk 
aanmelden. Ook zijn alle mensen die afgelopen jaar belangstelling hebben getoond voor de school uitgenodigd hun 
kinderen in te schrijven. 
Schoolkrant: 
De redactie is Franke, Melanie, Marietta en Els. Karin treedt toe tot de redactie namens de leerkrachten. 
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Dit jaar graag nog een geprinte versie, hiervoor is een sponsor nodig. Els berekent de kosten en dan wordt uitgezocht of 
een van de ouders of eventueel de ambassade bereid is te sponsoren. Binnen de redatie is een taakverdeling gemaakt en 
vanaf September verschijnt de krant digitaal (betere/mooiere kwaliteit). Ouders en leerlingen mogen voor de krant 
schrijven: het is de bedoeling dat de leerlingen een significant deel van de krant volschrijven! 
Website: 
Mocht u interessante websites tegenkomen, dan graag doorgeven. De website wordt voortdurend geupdate. 
 
6. Bestuursverkiezingen. 
Het huidige bestuur is nog steeds een oprichtingsbestuur. Dit oprichtingsbestuur vraagt de ouderbijeenkomst om hen 
als groep te verkiezen voor een officieel bestuur. Ouderbijeenkomst stemt in. 
Bestuur: Franke Toornstra voorzitter, Frank Schermer penningmeester, Karen van Loon secretaris (admin), Willemien 
Free lid, Corinne Arnold lid (culturele activiteiten). 
 
7. Rondvraag 
Geen 
 
8. Sluiting 
De vergadering sluit om 1.15pm. 
 
 
 
29 april 2009 KvL 


