
Nederlandse school in Bethesda 
 

Oudervergadering december 2016, 
met verderzetting januari 2017 

 
 
Deel 1. Skype uitwisseling met twee naar Nederland teruggekeerde gezinnen 
 
Het eerste deel van de oudervergadering werd een skype gesprek georganiseerd 
met twee gezinnen die recent terugkeerden van DC naar Nederland. De kinderen 
gaan terug naar een voltijds Nederlandse school. De uitwisseling betrof de 
voorbereiding van de terugkeer en het verloop van de integratie in het onderwijs in 
Nederland, zowel vanuit academisch als sociaal oogpunt.  
 
De uitwisseling werd erg op prijs gesteld door de ouders; er werd veel geleerd.  
Enkele bevindingen:  

• de academische integratie verliep erg vlot voor de onderbouw kinderen 
• de academische integratie voor de bovenbouw kinderen had iets meer tijd 

nodig, maar verliep goed.  
• Beide gezinnen vonden de Nederlandse school in Bethesda erg belangrijk om 

de integratie mogelijk te maken.  
• Vanuit sociaal oogpunt zijn er ‘makkelijkere’ instapmomenten (bijvoorbeeld, 

de brugklas) en moeilijkere instapmomenten (oudere kinderen) 
• Kinderen in Nederland zijn “street-wiser” dan de kinderen uit DC. 

 
Deze activiteit is voor herhaling vatbaar.  
 
Deel 2. Oudervergadering: bestuurszaken, financiën en culturele commissie 
 
Bestuurszaken:  
Schoolplan : De voorzitter lichtte het nieuwe schoolplan toe, zowel het 
totstandkomingsproces als de resultaten.  
Een opvolgingsmatrix werd rondgedeeld. Hierbij kwamen enkele vragen zoals 
omtrent toetsen en voortgang, maar ook andere aspecten van kwaliteit van de 
school.  
Het bestuur neemt de opmerkingen mee ter finalisering van het schoolplan 2016-
2020. 
 
Uitwisseling scholen USA: de voorzitter lichtte toe dat de Nederlandse scholen in de 
USA in een netwerkverband bekijken hoe ze beter kunnen samenwerken en leren 
van elkaar. In dit verband zal er in oktober 2017 een regiobijeenkomst 
georganiseerd worden voor alle Nederlandse scholen in de USA door onze school.  
 
Bestuur 2017-2018: De voorzitter deelt mee dat het bestuur voor het volgende 
schooljaar nieuwe leden zoekt. De huidige secretaris zal het schoolbestuur verlaten.  



 
Financiën  
De penningmeester lichtte de eindafrekening van het vorige schooljaar toe.  
Ondanks berichten vanuit Nederland werd afgelopen schooljaar toch nog een 
subsidiebedrag ontvangen. De school had vorig jaar een financieel overschot, dit 
kwam vooral omwille van (1) toch nog subsidie van 25.000USD en (2) een aantal 
leerkrachten die op vrijwillige basis hebben gewerkt en niet werden betaald. 
Omwille van het overschot werd het schoolgeld voor het huidige schooljaar niet 
verhoogd in vergelijking met vorig schooljaar.  
De reserve van de school ligt op ongeveer ¾ van het budget van 1 schooljaar.  
De penningmeester lichtte vervolgens de begroting van schooljaar 2016-2017 toe.  
 
Culturele commissie 
De werking van de CC werd toegelicht, evenals de koffiemomenten en er werd een 
warme oproep gelanceerd aan de ouders om de CC te vervoegen of minstens actief 
één van de activiteiten mee te ondersteunen. 
Er kwam erg positieve feedback op de vorige activiteit omtrent architectuur en 
design.  
 
Vragen en Varia 

• Nieuwe schoollocatie: het bestuur deelt mee dat twee jaar geleden het 
bestuur actief heeft gezocht naar een nieuwe locatie, maar geen werkbaar 
alternatief vond. De zoektocht naar een nieuwe locatie is momenteel 
stopgezet.  

• Er worden ervaringen uitgewisseld tussen ouders over een speelgroep. Het 
ligt niet binnen het bereik van de school dit te organiseren. Wel kan aan 
leerkrachten gevraagd worden om informatie van ouders te delen zodat 
play-dates georganiseerd kunnen worden.  

 
 
Aanwezigheidslijst:  
Hans Hoogeveen, Erik Mielants, Micha Hollestelle, Jef Leroy, Patricia van Bergen, 
Cathrien Alons, Peggy Schoonvliet, Marieke Korsten, Eric Korsten, Ana Post, Peter 
van der Stoelen, Ulrich Mans, Liesje Klomp-van Beek, Jan Turkstra, Ingeborg 
Denissen, Jan Post, Jozefien van Damme, Renske Van Oordt, Arienne Mahieu, 
Annelieke van den Berg, Polina Rechetova, Jakob Waaslander,  Ann Fiems, Heidy 
Rombouts 
 
Praktische opmerking:  
De vergadering in december liep uit. Ouders moesten de vergadering verlaten om hun kinderen op te 
halen, vandaar dat de vergadering werd verdergezet begin 2017.  


