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DE NEDERLANDSE SCHOOL IN 

BETHESDA 

Postadres: 7543 Sebago Rd, Bethesda, MD 208170 
Op het web: http://nederlandseschoolbethesda.org 
Per e-mail: nederlandseschoolbethesda@hotmail.com 

 

Verslag ouderbijeenkomst op zaterdag 7 mei  

 

Aanwezig 

Corinne Arnold, Bas Bakker (penningmeester), Christianne de Bruijn, Hannie van Casteren 

(secretaris), Lia Diepstraten, Gijs Gerlag, Corina v.d. Hoorn, IJsbrand de Jong (liaison spnsor 

commissie), Tanja v.d Linde, Karen van Loon (administrateur), Stefaan Lust, Monique 

Macken, Ilse Marks, Martine van Meter (directeur), Arend Steunenberg (liaison culturele 

commissie), Line Vreven, Els Wessels (voorzitter), Mieke Westra, Karin van Woerden en twee 

ouders van mogelijk nieuwe leerlingen. 

 

Welkom en introducties 

Els opent de ouderbijeenkomst en heet allen welkom. Presentielijst gaat rond. Bas Bakker 

zat al in het bestuur als algemeen bestuurslid, en is nu penningmeester. Arend Steunenberg 

is toegetreden tot bestuur als liaison culturele commissie ter vervanging van Nicolette 

Wenemoser. Laat het bestuur weten als een ouder/verzorger interesse heeft in een 

bestuursfunctie zodat hier rekening mee kan worden gehouden wanneer een 

bestuursfunctie vrij komt. Contactinformatie voor bestuursleden staat op de website van de 

school.  

 

Notulen ouderbijeenkomst van 18 december 2010 en goedkeuren agenda 

Notulen van de ouderbijeenkomst op 18 december 2010 zijn goedgekeurd. Wat de agenda 

betreft, Karin van Woerden zal over schoolkrant praten. 

 

Reilen en zeilen op school 

Els vertelt dat we als school een goed en bewogen jaar hebben gehad. We hebben van de 

onderwijsinspectie in oktober 2010 een goede beoordeling gehad. Daaruit voortkomende 

aandachtspunten waren een kwaliteitszorgsysteem en het aantal onderwijsbevoegde 

leerkrachten. Op beide punten hebben we inmiddels vooruitgang geboekt. 

 

In januari 2011 vonden het schoolbezoek en de regionale bijeenkomst van NTC scholen in  

de Verenigde Staten plaats. Beide zijn goed verlopen. 

 

• Leerkrachten en assistenten 

Martine merkt op dat het goed gaat op school. Er is heel weinig verzuim onder 

leerkrachten  en assistenten geweest. Alle leerkrachten behalve Ilse Marks willen en 

kunnen volgend schooljaar terugkomen. Mieke Westra, die onderwijsbevoegd is, zal 

Ilse vervangen (groep wordt later bepaald o.a. afhankelijk van inschrijvingen voor 

komend schooljaar). 

 



Na de zomervakantie zijn we van plan om met een peutergroep te beginnen. Mocht 

er voldoende interesse zijn, dan kunnen we een bevoegde leerkracht aannemen die 

ervaring heeft met deze leeftijdsgroep.  

 

Pas in augustus verwachten we een beeld te krijgen van hoeveel leerlingen zich 

inschrijven voor komend schooljaar, en hoe de groepen ingedeeld kunnen worden. 

Hieruit volgt hoeveel leerkrachten en assistenten we nodig hebben.  

 

• Cito toetsen 

Deze maand worden CITO toetsen afgenomen (oa. spelling, begrijpend lezen). We 

hopen dat de leesmaand in april een positieve invloed op de resultaten zal hebben. 

Vanwege de toetsen is het erg belangrijk om op school te zijn deze maand. Laat de 

leerkracht zo spoedig mogelijk weten wanneer je kind een les mist zodat hier in de 

(toetsen)planning rekening mee kan worden gehouden.  

 

• Huiswerk 

Huiswerk doen is enorm belangrijk. Alleen naar de les komen is niet genoeg om het 

Nederlands op peil te houden en te verbeteren. Nog maar vijf weken les dus ook nog 

maar een paar weken huiswerk! 

 

• De bibliotheek 

De school heeft een kast vol met boeken (de bibliotheek). Leerkrachten nemen 

wekelijks een aantal boeken naar de les zodat leerlingen daaruit kunnen kiezen welk 

boek ze voor een week naar huis willen nemen. In overleg met de leerkracht kunnen 

ouders incidenteel toegang krijgen tot de bibliotheekkast. Maak hiervan vooral 

gebruik wanneer je kind moeite heeft met een leuk boek uitzoeken.  

 

• Plannen voor komend schooljaar 

We hopen dat veel huidige leerlingen komend schooljaar weer terugkomen. Alle 

(terugkomende) leerlingen moeten zich jaarlijks opnieuw inschrijven voor het 

volgende schooljaar. Karen van Loon zal de formulieren binnen een paar dagen e-

mailen naar de ouders/verzorgers van alle huidige leerlingen. Hoe eerder we weten 

wie op school (terug)komt in september, des te makkelijker we plannen kunnen 

maken voor komend schooljaar. Mocht je van plan zijn om terug te komen op school 

maar is het onzeker of je deze zomer buiten te regio verhuist, schrijf je dan toch 

alvast in en maak een aantekening betreffende een eventuele verhuizing.  Hou Karen 

van Loon op de hoogte van eventueel veranderende plannen qua inschrijving. 

 

Financiën  

• Overzicht schooljaar 2010-2011 

Bas deelt het overzicht van baten en lasten en de balans uit en licht iedere regel toe. 

We verwachten dat dit schooljaar de baten wat hoger zijn dan de lasten. De balans 

laat zien dat de school redelijk liquide is en een redelijke eigen vermogen heeft.  

 

• Budget schooljaar 2011-2012 

Het budget voor komend schooljaar gaat uit van een verhoging van de 

leerkrachtenvergoeding met 5%. Bovendien verwachten we een extra leerkracht aan 



te nemen. Het schoolgeld wordt verhoogd met 5%. Het budget laat een verlies zien, 

maar dit is onder voorbehoud. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen voor komend 

schooljaar en hoe de groepen ingedeeld kunnen worden, kan er een realistischer 

budget gemaakt worden.  

 

Sponsor commissie 

Spnsoring blijft teleurstellend. We hebben dit schooljaar inmiddels twee sponsors voor in 

totaal $800. We proberen aan een recente lijst te komen met namen van nederlanders bij 

grote (nederlandse) bedrijven die mogelijk sponsor willen zijn. Als je contacten voor 

mogelijke sponsoring hebt, laat deze dan graag weten aan het bestuur zodat de 

sponsorcommissie hiermee verder kan.  

 

Culturele commissie 

Qua opbrengsten voor de school was het tulpenfestival en de dienstenveiling op 

koninginnedag een groot succes. Dit waren de enige culturele activiteiten die ook een 

fondsenwervingsaspect hadden. De culturele activiteiten dit schooljaar waren o.a. 

koninginnedag, tulpenfestival, Nederlandse artiesten en disco, wie is de baas in Nederland, 

kinderboekenweek en sinterklaas. Alle activiteiten waren goed doordacht en uitgevoerd, en 

enthousiast ontvangen.  

 

Arend vertelt dat het heel belangrijk is voor kinderen om in sociale contacten en 

verschillende omgevingen zelfverzekerd te zijn. Met de culturele activiteiten van de school 

helpen we leerlingen om zich thuis te voelen met verschillende Nederlandse 

cultuursaspecten en daarmee neemt het zelfvertrouwen toe om daarmee om te gaan en dit 

te kunnen toepassen in andere situaties.  

 

Vier van de acht personen gaan de culturele commissie verlaten (met name vanwege 

verhuizingen). Als er mensen zijn met leuke ideeën die dit ook in daden kunnen omzetten, 

neem graag contact op met Arend.   

 

Karin vertelt dat de schoolkrant onderdeel is van de culturele activiteiten. De schoolkrant 

wordt twee keer per jaar digitaal uitgegeven aangezien het te duur is om de schoolkrant te 

drukken. In juni wordt de tweede schoolkrant van dit jaar uitgegeven. De redactie wil graag 

een vaste columnist. Bijdragen van leerlingen zijn altijd welkom. De redactie staat open voor 

suggesties van ouders/verzorgers voor de inhoud van de schoolkrant. Laat de redactie weten 

als er iets in de schoolkrant staat wat je niet interessant vindt. Reacties hierop waren dat er 

een oproep voor nederlands sprekende tieners voor oppasdiensten gepubliceerd kan 

worden, en dat adverteerders in de schoolkrant horen. 

 

Terugblik schoolbezoek en Regionale Bijeenkomst  

Twee medewerkers van Stichting NOB zijn in januari hier geweest voor: 

1) Een schoolbezoek om advies te geven aan leerkrachten, directie en bestuur van onze 

school. Kwalitetitszorgsysteem werd aangedragen vanuit bestuur, en hier hebben we 

de afgelopen maanden aan gewerkt. Met veel dank aan Ilse Marks hebben we een 

solide versie van een compleet kwaliteitszorgsysteem dat nog voorgelegd moet 

worden aan het bestuur.  

 



2) Een regionale bijeenkomst voor alle NTC scholen in de VS om onder leiding van 

stichting NOB twee dagen training te doen, met aparte onderwerpen voor 

bestuursleden en voor directie en leerkrachten. Een belangrijk resultaat van deze 

bijeenkomst was de gelegenheid tot netwerken met andere NTC scholen. Bovendien 

hebben we ervaren dat we als school op de goede weg zijn: de financien zijn in orde, 

we hebben  een goedlopende samewerking tussen directie, leerkrachten en bestuur, 

en we hebben goede culturele activiteiten. Als school hebben we het tot stand 

komen van deze regionale bijeenkomst georganiseerd. Feedback van andere 

deelnemende scholen was heel positief. Een uitkomst van de regionale bijeenkomst 

is dat een andere NTC school sindsdien regelmatig online vergaderingen voor NTC 

scholen in de VS organiseert. 

 

Rondvraag  

Er was een vraag over de relatie tussen de WIS en onze school. De WIS en de Nederlandse 

School in Bethesda blijven onafhankelijke scholen, die ieder een andere markt bedienen. 

Onze school nodigt de nederlandse WIS leerlingen uit voor bepaalde culturele activiteiten 

zoals bijvoorbeeld koninginnedag.  

 

Els deelt mee dat er op 11 juni een BBQ voor leerkrachten, assistenten, vrijwilligers, en 

bestuursleden zal plaatsvinden. Uitnodiging volgt binnenkort. 

 

Afsluiting 

Els sluit de vergadering. 


