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Aanwezigheidslijst:  
Ouders: Marietta Vis (Sannah en Nathan Schrijver); Karen Singh (Sophia Jones); 
Hannie van Casteren (Fam. Chambers); Jorn Sturkenboom (Amelie Sturkenboom); 
Wim en Janny Buitenhuis (grootouders Alisa en Joshua Buitenhuis); Jantienne van 
der Meij (Tim, Fianne van der Meij); Cathrien Alons (Thomas en Lucas Kehus); Tanja 
van de Linde; Stanneke Pijpers; David Donaldson; Kirsten Huro (Noah en Moira 
Hollestelle); Alexander Tieman (Arne); Conor McNeill en Mabet de Lange (Alette); 
Paul Lambert (Raul en Eric Lambert); Peter van der Stoelen (Roos en Hendrik van 
der Stoelen) 
Bestuur: Clemens van der Meij; Jan Post; Koos  Lodewijkx; Heidy Rombouts 
 
 
VERSLAG:  
 
1. Verwelkoming  
Koos verwelkomt de ouders. 
 
 
2, Bestuurszaken 
Bestuur: Sinds september 2014 zijn er enkele wijzigingen in de samenstelling van 
het bestuur. Het bestuur bestaat nu uit: Koos Lodewijkx (voorzitter), Jan Post 
(penningmeester), Heidy Rombouts (secretaris), Rob Slebos (verantwoordelijke 
Sponsorcommissie) en Clemens van der Meij (verantwoordelijke Culturele 
Commissie).  
 
Locatie: Een belangrijk punt voor het bestuur is momenteel het zoeken naar een 
nieuwe locatie nadat de verhuizing naar de Britse school op het laatste moment niet 
doorging. Er worden momenteel verschillende locaties geëxploreerd; oa in Bethesda 
niet ver van de huidige locatie, maar we kijken ook naar de Franse school en enkele 
andere scholen. We hopen een locatie te vinden die alle leerlingen kan herbergen en 
die betaalbaar blijft, ook op langere termijn. We hebben momenteel goede hoop dat 
dit zal lukken.  
 
Subsidiebeleid: In 2013 kwam de boodschap dat de subsidies uit Nederland zouden 
worden stopgezet. Later kwam het bericht dat er toch nog, weliswaar verminderde, 
subsidies zouden zijn voor twee jaar. Dat wil zeggen dat we dit schooljaar en het 
volgende schooljaar nog een subsidie krijgen. Nadien niet meer. We moeten dus als 
school gaan nadenken over de financiering op lange termijn.  
 
 



 
3. Financiën 
Een overzicht van de begroting wordt rondgedeeld.  
 
Jan licht de begroting toe. Vooral de kosten voor huisvesting liggen dit jaar 
beduidend hoger. Dit komt omdat we op het allerlaatste moment opnieuw moesten 
aankloppen bij St. Bart en Unitarian, St. Bart verhoogde de huurprijs. Ten tweede 
liggen ook de uitgaven voor personeel hoger dit jaar, dit komt omdat we meer 
leerkrachten hebben en omdat ook alle assistenten dit jaar een vergoeding 
ontvangen.  
 
We komen uit op een begrotingstekort van ongeveer 30.000USD. Dit jaar kunnen we 
dit tekort dekken door de reserves. We hopen volgend jaar een beetje te kunnen 
besparen op de huisvesting – indien alles goed loopt met de zoektocht naar de 
nieuwe locatie. Verder moeten we erkennen dat er weinig structurele besparingen 
gemaakt kunnen worden als we de kwaliteit van de school willen waarborgen.  
 
Dit betekent dat de school op zoek moet gaan naar extra inkomsten. Het bestuur 
werkt actief aan een sponsorbeleid. Er werden 100 sponsorbrieven verstuurd naar 
bedrijven met een Nederlandse connectie. We moeten echter vaststellen dat de 
inkomsten uit sponsoring voorlopig erg laag blijven. Om de kosten in de toekomst te 
blijven dekken, lijkt een verhoging van het lesgeld onvermijdelijk. Aanvullende 
ideeën zijn erg welkom, ook is het bestuur op zoek naar versterking voor de 
sponsorcommissie. Vrijwilligers kunnen zich graag aanmelden.  
 
 
4. Schoolzaken 
Martine (directie) deelt de stand van aantal klassen, leerlingen, nieuwe peutergroep 
en volwassengroep mee.  
 
Belangrijk dit jaar is het gebruik van de nieuwe lesmethode Staal. Het is een 
intensieve nieuwe lesmethode die zowel van de leerkrachten als leerlingen een 
inspanning vraagt, maar die goed lijkt aan te slaan. Er werd besloten om de methode 
in te voeren voor alle groepen tegelijkertijd. De kinderen hebben allemaal de 
bijhorende lesmaterialen.  
In april volgend jaar (2015), komt de auteur van deze lesmethode een bijscholing 
geven in DC voor alle leerkrachten van de school. Hier wordt erg naar uitgekeken.  
 
Dit schooljaar komt er inspectie vanuit NOB (Stichting Nederlands Onderwijs in het 
Buitenland) langs. De school werd vier jaar geleden geïnspecteerd en nu dus weer. 
Wellicht wil de inspectie ook met enkele ouders spreken. Verder zal ze met 
leerkrachten, bestuur en directie spreken en lessen observeren.  
 
 
 
 



 
5. Cultuur 
De cultuurcommissie bestaat uit een aantal vaste leden, daarnaast hebben 
verschillende ouders bij het begin van het schooljaar zich opgegeven om een handje 
toe te steken bij activiteiten.  
 
De activiteiten van dit jaar: thema rond Nederlandstalige auteurs (boekenweek); 
bezoek aan de National Gallery of Arts (Nederlandse schilders) en de maandelijkse 
koffie-ochtenden (eerste zaterdag van de maand).  
 
De activiteiten die nog op de agenda staan: themadag rond België, themadag rond 
sport, Koningsdag en het eindfeest.  
 
De formule van werken, taakverdeling in combinatie met het engagement van de 
ouders in de culturele commissie en bij de culturele activiteiten is erg succesvol. 
Ouders, kinderen en leerkrachten zijn ook vaak enthousiast over de activiteiten.  
 
Het bestuur zou graag de formule van de cultuurcommissie ook toepassen op de 
sponsorcommissie; vandaar nog eens een warme oproep aan ouders om zich voor 
de sponsorcommissie aan te melden  
 
 
6. Rondvraag en vragen tijdens de sessie: 
 

- Qua subsidie wordt er alleen gesproken over de Nederlandse overheid, wat 
met de Vlaamse of Belgische overhead? Antwoord: In oktober 2014 was er 
een treffen tussen Vlaamse Minister President en de Nederlandse Premier; 
het Nederlandstalige onderwijs in het buitenland stond op de agenda. Naar 
aanleiding van dit treffen, werd er een brief verstuurd van Vlaamse ouders 
naar de Vlaamse Minister President (vanuit DC en enkele andere locaties, 
met vermelding van het aantal Vlaamse kinderen wereldwijd). Het thema 
werd kort aangehaald in het begin van de vergadering, maar het werd niet 
grondig besproken (informatie bekomen via opvolging met het Kabinet). 
Ondertussen heeft het thema een andere wending genomen op Vlaams 
politiek niveau. De Vlaamse regering heeft een debat geopend omtrent 
Nederlandse studenten in Vlaanderen en de kost hiervan. Hoewel dit 
verschillende thema’s zijn, bevestigt deze wending de terughoudendheid van 
Vlaanderen om extra geld ter beschikking te stellen voor het 
Nederlandstalige onderwijs in het buitenland. Indien ouders verdere ideeën 
of suggesties hebben om het Vlaamse engagement aan te kaarten, zijn deze 
erg welkom.  
 

- Een ouder drukt de wens uit dat de financiële situatie niet zal leiden tot het 
afschaffen van de pas opgestarte peutergroep. Antwoord: Elk jaar wordt de 
situatie bekeken en het in stand houden van deze groep zal ook in de 
toekomst vooral afhangen van het aantal leerlingen.  



 
- Wanneer wordt er beslist over het verhogen van het inschrijvingsgeld? 

Antwoord: Het bestuur zal dit beslissen in de loop van april/mei 2015. 
Hopelijk is er dan duidelijk zicht op de nieuwe locatie en de daarbij komende 
kosten. 

 
- Suggestie van een ouder bij de vraag naar sponsoring: er zou een concretere 

lijst van zaken opgesteld kunnen worden die gesponsord kunnen worden (bv 
concrete schoolbehoeften). Antwoord: Dit werd reeds getracht bij het 
opstellen van de sponsorbrief die verstuurd werd aan de bedrijven. Alle 
ideeën zijn welkom in de sponsorcommissie waarvoor een warme oproep! 

 
- Een ouder bedankt de school uitdrukkelijk voor het vele werk en de 

investering in de kinderen en hoopt dat dit ook in de toekomst kan blijven 
bestaan. Antwoord: Dankjewel aan alle leerkrachten en Martien zal dat ook 
expliciet met hen delen! 

 
 


