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Verslag ouderbijeenkomst op zaterdag 7 januari 2012 

 

Aanwezig 

Bas Bakker (penningmeester), Patricia van Bergen, Hannie van Casteren (secretaris), Martin 

en Danielle Coppens, Michael Dehner, Ton en Shelly Gardeniers, Meta Hooyberg, Nienke 

Jester, IJsbrand de Jong (liaison spnsor commissie), Krista de Kleine, Robert Koenis, Mirjam 

Krijnen, Welmoed Laanstra, Bill en Brigit Law, Tanja v.d. Linden, Karen van Loon 

(administrateur), William en Conny McNultie, Jantine en Clemens van der Meij, Martine van 

Meter (directeur), Robert Mosch, Arjan Plomp, Harro van de Rhee, Peter Slort, Arend 

Steunenberg (liaison culturele commissie), Silvie Warmerdam, Els Wessels (voorzitter). 

 

Welkom en introducties 

Els opent de ouderbijeenkomst onder het genot van koffie en versgebakken stroopwafels. 

Allereerst stelt ze de bestuursleden en directeur voor.  

 

Notulen ouderbijeenkomst van 7 mei 2011 en goedkeuren agenda 

Alle verslagen van ouderbijeenkomsten staan op de website van onze school. De notulen van 

de ouderbijeenkomst op 7 mei 2011 en de agenda voor deze ouderbijeenkomst zijn 

vastgesteld.  

 

Reilen en zeilen op school - bestuur 

Els vertelt dat we krap zitten met ruimte school; we hebben tien groepen leerlingen in acht 

lokalen hetgeen niet ideaal is. Het blijft tot in de zomer onbekend hoeveel leerlingen we 

volgend schooljaar zullen hebben, maar het bestuur is zich aan het oriënteren op een 

alternatieve, ruimere lokatie in Bethesda voor schooljaar 2012-13.  

 

Het bestuur en de directie zijn begonnen met het ontwikkelen van een nieuw schoolplan. 

Het schoolplan is een belangrijk document beleidsdocument dat eens in de vier jaar 

vastgesteld wordt. We zijn nu bezig met verschillende evaluaties. Binnenkort worden 

ouders/verzorgers gevraagd om een enquête in te vullen.  

 

Els laat weten dat we aan het kwaliteitzorgsysteem blijven werken; verbeterplannen voor 

lezen en woordenschat worden uitgevoerd. Deze maand zijn de CITO toetsen, en de 

resultaten hiervan worden door bestuur en directie bekeken in het kader van de 

verbeterplannen.  

 

Reilen en zeilen op school - directie 

Martine vertelt dat we nu tien leerkrachten en tien assistenten hebben. We hebben nu ruim 

honderd leerlingen, waarvan relatief veel kleuters waardoor we we meer assistenten 

hebben dan we oorspronkelijk ingeschat hadden.  
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Deze maand worden de CITO toetsen afgenomen in alle groepen behalve groep 1 en 2 

(kleuters hebben alleen CITO toets aan het einde van het schooljaar). Het is extra belangrijk 

dat leerlingen zoveel mogelijk aanwezig zijn deze maand. Vaak blijkt schrijven moeilijk te zijn 

omdat nogal wat leerlingen nederlandse klanken niet zo goed kennen. Lezen blijft heel 

belangrijk, ook in hogere groepen. In april wordt er weer een leesmaand georganiseerd. Alle 

leerlingen die onvoldoende scoren op de leestoets deze maand moeten meedoen aan de 

leesmaand.  Toetsresultaten gaan in het leerlingvolgsysteem.  Een ouder merkt op dat het 

moeilijker is om leuke nederlandse boeken te vinden voor (oudere) kinderen dan engelse. De 

school heeft een bibliotheek, en Martine gaat een manier bedenken waarop leerlingen en/of 

hun ouders elkaar regelmatig leuke boeken kunnen aanraden.  

 

Martine laat weten dat rapporten op 11 februari mee naar huis komen. 

 

Financiën  

Bas deelt het overzicht van baten en lasten en de balans uit voor schooljaar 2010-2011. De 

financiën zijn in het engels zodat de accountant het ook kan lezen. De accountant, Stichting 

NOB en de kascommissie van onze school hebben de financiën van afgelopen schooljaar 

goedgekeurd. Inclusief boekwinst (ontstaan door wisselkoersschommelingen) was het 

resultaat ongeveer $6.800 waardoor het eigen vermogen van de school is toegenomen. Het 

is belangrijk om als school wat reserve te hebben.  

 

Een ouder merkt op dat er relatief veel geld op de nederlandse bankrekening staat, 

waardoor we hoger wisselkoersrisico lopen. Bas antwoordt dat we ook kosten in nederland 

maken (voornamelijk materialen zoals boeken, lesmaterialen, toetsen, enz. en bijkomende 

verzendkosten). Bovendien ontvangen we een deel van de inkomsten in euro’s. Het bestuur 

zal binnenkort kijken naar de banksaldo’s in dollars en in euro’s. 

 

Een andere vraag is of we verwachten dat de subsidie van de nederlandse overheid omlaag 

gaat wegens bezuinigingen. Het bestuur denkt niet dat de subisidie per leerling erg omlaag 

zal gaan. Onze school kreeg een jaar geleden een goede beoordeling van de inspectie, en dat 

is een voorwaarde als school om subsidie van de nederlandse overheid te krijgen.  

 

De oorspronkelijke begroting voor dit schooljaar 2011-2012 was gebaseerd op 65 leerlingen 

toen we het schoolgeld moesten vaststellen. Vanwege hogere kosten werd besloten om het  

schoolgeld te verhogen. Met ruim honderd leerlingen hebben we meer inkomsten dan 

oorspronkelijk begroot, en is de financiële situatie gezonder dan verwacht.  De accountant 

kosten zijn een stuk lager dan voorheen, vooral omdat alle financiën nu in Quickbooks staan 

waardoor het minder werk is voor de accountant. 

 

Sponsorcommissie 

IJsbrand vertelt dat de Nederlandse school interessant kan zijn voor sponsors, en dat we 

actief contact opnemen met bedrijven waarvan we denken dat ze onze doelgroep graag 

willen bereiken. Bovendien gaan we binnenkort ouders van leerlingen benaderen of het 

bedrijf waarvoor ze werken mogelijk interesse heeft om te sponsoren. Er zijn verschillende 

ideeën over hoe een sponsor betrokken kan zijn bij onze school, en alle 

sponsormogelijkheden zijn bespreekbaar.  
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Culturele commissie 

Arend laat weten dat we met culturele activiteiten leerlingen zo veel mogelijk de sfeer van 

Nederland willen aanbieden. Aankomende activiteiten zijn beroemde/beruchte 

Nederlanders, schoolreisje, koninginnedag met dienstenveiling, en eindfeest. Ouders zijn 

welkom om op culturele middagen wat eerder te komen dan twee uur zodat ze een idee 

krijgen van wat de culturele activiteit inhoudt. Arend herinnert ons eraan dat er op de 

website van de school Nederlandse links staan die interessant kunnen zijn voor onze 

leerlingen.  

 

Rondvraag 

Karen laat weten dat er op 18 februari 2012 een EHBO cursus wordt gegeven voor 

leerkrachten, waar ouders en kinderen ouder dan 13 ook aan mee kunnen doen. Binnenkort 

wordt er electronisch meer informatie over gestuurd. 

 

Afsluiting 

Els sluit de vergadering. 


