
DE NEDERLANDSE SCHOOL IN BETHESDA 
voorlopig postadres: 7543 Sebago Rd, Bethesda, MD 20817 

op het web: http://nederlandseschoolbethesda.org 
per e-mail: nederlandseschoolbethesda@hotmail.com 

 
Verslag Ouderbijeenkomst zaterdag 9 januari 2010 
 
Aanwezig: 
Ingrid de Beer, Djoeke Beest-Aulisi, Hannie van Casteren, Willemien Free (secretaris), Renwick 
Hermino, Birgitte Hinds, Corina vd Hoorn, IJsbrand de Jong, John Kok, Monique Kok, Mirjam 
Krijnen, Benno van der Laan, Erik Le, Koos Lodewijkx, Connie en William McNulty, Martine van 
Meter (vanaf agendapunt 5), Monique en Eduardo Mirgone-Merckenbach, Melanie Rinsma, Ellen 
Rogers, Frank Schermer (penningmeester), Kristina Scholten, Ralph Scholten, Bert van Selm, 
Peter Slort, Arend Steunenberg, Franke Toornstra (voorzitter), Nicolette Wenemoser, Els 
Wessels, Els Wildenberg, Rob Wildenberg, Dominique Zwikkels. 
Afwezig met bericht: Corinne Arnold (bestuurslid). 
Afwezig met bericht: alle leerkrachten wegens conflict met tegelijkertijd lesgeven. 
 
0. Welkom 
Voorzitter – Franke Toornstra – opent de vergadering om 11h05. Er volgt een kort voorstelrondje.  
 
1. Notulen van ouderbijeenkomst 25 april 2009 
Goedgekeurd. Notulen waren moeilijk te vinden op de website. Bestuur zorgt dat vindplaats 
voortaan duidelijk staat aangegeven.   
 
2. Financiën 
 
Begroting 2009-2010, financieel jaarverslag 2008-2009 (zie bijlage),  
Frank Schermer (penningmeester), geeft een korte uitleg: De school is dit schooljaar ( ‘09-’10) 
financieel gezond. Dat komt o.a. doordat het lesgeld dit jaar is verhoogd. Het bestuur heeft net 
een nieuwe lesmethode besteld. Een investering waarvan de kosten over dit jaar en de komende 
schooljaren wordt uitgesmeerd. Daarnaast zijn er meer leerlingen, waardoor er meer docenten 
zijn die een salaris verdienen en ook de huisvestingskosten zijn dit jaar hoger dan vorig jaar 
omdat er meer lesgroepen zijn. De kans is groot dat het lesgeld het komende schooljaar niet 
wijzigt. De kascommissie heeft het jaarverslag over het voorgaande schooljaar goedgekeurd.  
 
Sponsoring 
IJsbrand de Jong (chef sponsoring)  vertelt dat er dit jaar een brief naar 15 Nederlandse bedrijven 
is gestuurd in de Washington Metro Area. Dit heeft tot op heden 500 dollar van de Urenco 
opgeleverd. De sponsoring is bedoeld voor het financieren van specifieke bijeenkomsten zoals 
Koninginnedag of bepaalde projecten, zoals een bijdrage aan de bibliotheek of technologie 
(computers). Maar we willen niet altijd sponsorgelden van donoren hebben, ook ruimte in 
zeecontainers voor het verschepen van lesmateriaal of andere schenkingen (boeken, digitale 
leermiddelen)  zijn denkbaar. Dit jaar was het de eerste keer dat een aantal mensen van de 
Nederlandse school Bethesda aandacht gegeven hebben aan sponsoring.  
 
Leerpunten/ wat doen we volgende keer anders:  

• in de Nederlandse bedrijven hebben we geen enkele keer met een Nederlander gesproken. 
Willen we volgend jaar wel doen.  

• We gaan werken aan een permanente relatie met de bedrijven, bijvoorbeeld door een 
bedrijvendag te organiseren, of samen te werken met de Netherlands American Foundation 
(NAF) en de DC Dutch vereniging. Komt op bestuursagenda.  
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• De Nederlandse school in Atlanta heeft al jaren een stevig sponsorbeleid. De informatie 
hiervan hebben we ontvangen en we gaan kijken wat we ervan kunnen overnemen, wat 
werkt in onze situatie en regio.  

• We vragen om containerruimte binnen de private overplaatsingsronde van de 
ambassademedewerkers.  (ouder Mirjam Krijnen (werkzaam bij de ambassade) geeft aan dat 
hulp via individuele personeelsleden van de ambassade mogelijk is ( overplaatsbare 
medewerkers die nog komen, hebben vaak ruimte in de container. Dat is meestal een aantal 
maanden tevoren bekend. Of dat de ambassade zou kunnen aangeven wie er over 6 
maanden zal komen, zodat er gekeken kan worden of de verhuis container gebruikt kan 
worden. Hier wordt door het bestuur al aan gewerkt,) 

• IJsbrand vraag andere ouders om ideeen of namen van aan te schrijven bedrijven te geven. 
Graag mailen naar IJsbrand of Franke Toornstra (mailadressen te vinden op de website)  

 
3. Culturele Activiteiten:  
Ellen Rogers (voorzitter culturele commissie)vertelt dat op zaterdag 6 februari een schaatsdag 
georganiseerd wordt, dat Koninginnedag weer aandacht vraagt, dat er een boekenbeurs nog in 
het verschiet ligt en dat er nog een pannekoekenfestijn komt, omdat dat in de herfst niet is 
doorgegaan. Graag de kalender op de website in de gaten houden. Ook zijn hulp voor de 
culturele commissie en leuke ideeën voor culturele activiteiten altijd welkom.   
Franke Toornstra benadrukt dat alle culturele activiteiten een verplicht onderdeel van het 
curriculum van de Nederlandse School zijn: wanneer leerlingen niet aan deze activiteiten 
meedoen, komen we niet in aanmerking voor een bijdrage van het Nederlandse ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  
 
4. Bestuursverkeizingen:  
Els Wessels en IJsbrand de Jong stellen zich verkiesbaar om toe te treden tot het bestuur. 
Beiden worden door de vergadering aangesteld.  
 
5. Reilen en Zeilen op de school 
Inleiding – Martine van Meter (directeur van de school) 

• Voor alle klassen vanaf groep 4 is de nieuwe methode Taalactief besteld. Op het moment 
wordt gewerkt met een tweedehands, verouderde methode van die we cadeau hebben van 
de nederlandse school in Praag. We zijn er hard aan toe! Dit betekent dat er binnenkort een 
pallet van 250 kg voor ons bij de uitgever klaarstaat. Daarvoor zoeken we nog vervoer naar 
DC. Er zijn reeds contacten met de ambassade, maar nog geen duidelijkheid of en wanneer 
de lesmethode deze kant op komt.  

• De onderwijsassistent (Marjan) van de kleutergroep heeft aangegeven dat ze wil stoppen.  
Daarvoor zal een opvolger gezocht worden. Er is dit jaar een stevig team dat het eerste half 
jaar met veel plezier heeft lesgegeven.  

• Martine benadrukt nogmaals dat het Nederlands van kinderen sterk verbeterd als er thuis 
aandacht besteed wordt aan lezen en schrijven in het Nederlands. Dat kan door boeken uit 
de schoolbibliotheek te lenen, door samen met de kinderen Nederlandse taalspelletjes te 
doen op de computer of het jeugdjournaal te bekijken via bv. www.uitzendinggemist.nl.  
 

6. Rondvraag/ WvTTK 
Peter Slort vraagt of de Nederlandse school een eigen IJsvrij-beleid kan hebben, en kan 
besluiten niet mee te gaan met het advies van Montgomery county. Dit omdat scholen soms vrij 
krijgen wanneer er slechts een klein beetje sneeuw ligt. Het bestuur geeft aan dat er op 19 
december door Montgomery County echt een goed advies is gegeven: de meeste leraren en 
ouders waren ingesneeuwd en niet bij machte om de school (op tiid) te bereiken. Afgelopen week 
is er echter ook een keer vrij gegeven terwijl dat –gezien door Nederlandse ogen- wat overdreven 
bleek. De school is niet verplicht om het advies van de county op te volgen. Het bestuur blijft dit 
advies echter wel als richtlijn aanhouden, maar het bestuur zal elke lesdag een eigen beslissing 
nemen, en daarbij vooral meenemen dat onze school bij afgelasting van een schooldag deze 
meteen aan het einde van het jaar zal moeten inhalen.  De openbare scholen hebben per 
schooljaar enige ijsdagen ingebouwd in hun rooster wij niet. Een van de richtlijnen van het 
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bestuur is dat er bij kans op IJsvrij een belronde gedaan wordt om te zien of de leraren, vooral zij 
die afgelegen wonen (tot 40 km van school), aanwezig kunnen zijn. Het bestuur zal de procedure 
bespreken in de bestuursvergadering van 8 februari. Het bestuur zal de nieuwe procedure op de 
website publiceren.    
 
7. Sluiting 
Franke Toornsta sluit de vergadering 11h40 
 
16 jan 2010 WF  
 


