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Verslag Ouderbijeenkomst zaterdag 22 mei  2010   
 
Aanwezig: 
Corinne Arnold, Lia Diepstraten, Hannie van Casteren, Annelies van Dam, Corina van der Hoorn 
Welmoed Laanstra, Tanja van der Linde, Karen van Loon, Monique Machen, William Machen, 
Ilse Marks, Martine van Meter, Eduardo Mirgone, Marianne Murdoch-Verwijs, Tadashi Shimizu, 
Marietta Shimizu-Larenas, Franke Toornstra, Marijn Verhoeven, Rolf en Nicolette Wenemoser, 
Els Wessels, Karin van Woerden, Dominique Zwinkels, Willemien Free (secretaris), 
Afwezig met bericht: Frank Schermer (penningmeester)  
 
0. Welkom 
Voorzitter – Franke Toornstra – opent de vergadering. Presentielijst gaat rond.   
 
1. Notulen van ouderbijeenkomst 9 januari 2010 
Goedgekeurd. Geen opmerkingen  
 
2. Financiën 

• Frank Schermer heeft helaas geen financieel overzicht meer kunnen produceren voor 
deze vergadering. Dit volgt na de zomervakantie. Tadashi Shimizu, lid van de 
kascommissie, vertelt dat de boeken er goed voor staan. De kascommissie is van 
mening dat er nog wel wat reserve opgebouwd moet worden voor eventuele tegenvallers 
in de komende jaren.  

• Op het moment wordt er een Amerikaanse boekhouder gezocht om te helpen bij de 
Amerikaanse belastingaangifte van de school.  

• Daarnaast dankt het bestuur alle mensen die een bod gedaan hebben op de 
dienstenveiling. Het is nog niet precies bekend hoeveel de veiling heeft opgebracht 
omdat bepaalde diensten nog afgenomen moeten worden, maar het bedrag ( rond de 
1800 dollar) zal besteed worden aan bibliotheekboeken en een beamer.   

• Schoolgelden voor het komende schooljaar blijven hetzelfde als dit jaar. Vanuit ouders 
komt de vraag of er nog verschil in schoolgeld wordt gemaakt voor ouders die dit wel of 
niet (gedeeltelijk) van hun werkgever vergoed krijgen. Administrator Karen van Loon en 
Corinne Arnold ( bestuur) leggen uit:  

1. Ouders die geen werknemersvergoeding krijgen kunnen een korting aanvragen bij het bestuur 
via nederlandseschoolbethesda@hotmail.com. De korting is maximaal 400 dollar per leerling. Het 
bestuur beslist op individuele basis.  
2. Leerlingen die geen aanspraak kunnen maken op de subsidie van het ministerie van onderwijs 
(bijvoorbeeld omdat ze ook NLse les via de wereldschool of Edufax hebben aangevraagd) 
betalen meer: zij moeten ook de subsidie die de school via SNOB zou verkrijgen bijbetalen 
(ongeveer 350 euro per jaar).  
3. Er wordt geen korting gegeven op meerdere kinderen uit een gezin.  
  
3. Sponsoring 

• Geen nieuws tov de vorige oudervergadering.  
 
4. . Culturele Activiteiten:  
Corinne Arnold vertelt dat het idee van de culturele commissie is om meer gebruik te gaan 
maken van de klassenouders voor de culturele activiteiten.  
Ze geeft aan dat de culturele commissie een bruisend jaar achter de rug heeft met veel 
activiteiten die goed liepen, maar ook een aantal afgelastingen  vanwege slecht weer ( 
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Kinderboekenweek verregent, schaatsdag versneeuwt, kerstborrel versneeuwt). Gelukkig is dat 
later allemaal goed ingehaald. De opkomst voor het schaatsen in April overtrof de originele 
inschrijving in januari. Met dank aan alle actieve ouders die helpen bij de culturele activiteiten. 
Inclusief de drie dames die afscheid nemen van de culturele commissie: Djoeke Beest, Els 
Wildenberg en Ellen Rogers. Nieuwe leden zijn altijd welkom bij de culturele commissie.  
nieuwe ideeën voor het volgende jaar van de culturele commissie:  
- maandelijkse koffie m.m..v. klassenouders,  
- Kinderboekenweek  
- themadag verkiezingen,  
- VO doet, in navolging van succesvolle schildersdag, een NL artiesten activiteit.  
- schoolreis naar het tulpenfestival in Virginia 
- Koninginnedag met het thema provincies,  
- een eindfeest met kinderdisco en dienstenveiling 
 
4. Schoolkrant:  
Els Wildenberg is redacteur van de schoolkrant. Schookrant komt dit jaar 3 x uit, komende jaren 2 
x. oproep aan ouders: de redactie kan versterking gebruiken. En: De schoolkrant toch vooral 
gebruiken om MET je kinderen te lezen en meer Nederlandse verhalen te horen van je kinderen. 
Idee tijdens de vergadering ontstaat om de krant toch per klas 1x in hardcopy rond te laten gaan  
zodat kinderen weten dat ze erin staan en ouders erop  attenderen.  
 
5. Bestuursverkeizingen:  
Franke Toornstra verhuisd deze zomer naar Quebec en zal zijn taak als voorzitter daarom 
neerleggen. Willemien Free heeft aangegeven haar functie als secretaris te willen stoppen en 
Corinne Arnold heeft aangegeven niet meer in het bestuur als lid culturele commissie te willen 
zitten. Corinne Arnold vervangt Ellen Rogers als voorzitter van de culturele commissie.  
  
Het voorstel van het bestuur is om Els Wessels als voorzitter te benoemen. Hannie van Casteren 
heeft aangegeven vanaf september 2010 beschikbaar te zijn als secretaris en Nicolette 
Wenemoser zal namens de culturele commissie bij de bestuursvergaderingen aanwezig zijn. De 
vergadering ontheft vertrekkende bestuursleden uit functie en stelt de nieuwe leden aan per  1 
september. 
 
6.  Enquete via Surveymonkey  
Karen van Loon heeft een tevredenheids-enquete via Surveymonkey uitgezet bij de ouders. 16 
van de 43 families hebben de enquête ingevuld. Degenen die de enquête hebben ingevuld zijn 
tevreden over de kwaliteit van het onderwijs, de betrokkenheid van de ouders, de communicatie 
van het bestuur. Handboek en schoolgids worden niet gelezen door ouders. Schoolkrant wordt 
wel door ouders gelezen, maar niet met leerlingen. Zie agendapunt 4.  
 
7. Reilen en Zeilen op de school 
Inleiding – Martine van Meter (directeur van de school) 

• Martine vertelt dat onze school het Nederlandse Taal en Cultuurprogramma uitvoert, dat 
daarbij 2 jaar over groep 3 wordt gedaan (aanvankelijk leren lezen kost tijd, een heel 
schooljaar vatten in zaterdagochtenden kan niet met de stof uit groep 3) Kinderen worden 
vanaf 5 jaar in groep 3 gezet als ze Nederlands spreken.  

• Voorstelrondje van de aanwezige docenten. Mededeling dat de kleuterjuf, Marianne 
Murdoch, vertrekt en dat een opvolger al klaarstaat.: Lia van Diepstraten. Er vertrekken ook 
een aantal assistenten in het volgende schooljaar. Rest van de docenten blijft.  

• Op moment zijn alle docenten bezig met het toetsen van de kinderen om te zien of de 
ontwikkeling dit jaar goed is geweest. Vanaf groep 3 wordt er getoetst om te kunnen zien 
over er eigen vooruitgang in het Nederlands te zien is bij de kinderen.  
 

• De  nieuwe methode Taalactief zit op het moment in de container naar USA. Dat betekent dat 
we deze in de zomervakantie waarschijnlijk kunnen uitpakken en er volgend jaar mee kunnen 
starten.   
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• Martine benadrukt nogmaals dat het Nederlands van kinderen sterk verbeterd als er thuis 
aandacht besteed wordt aan 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. Martine roept om om thuis toch 
vooral veel Nederlands te praten en niet in het Engels te vervallen, hoe makkelijk dat soms 
ook is.  

• De onderwijs Inspectie komt in oktober 2010 op bezoek. 

• Het aantal inschrijvingen voor volgend schooljaar is op het moment 52 leerlingen. Daarvan 
zijn een aantal inschrijvingen nieuw. We wachten nog op inschrijvingen van huidige 
leerlingen. In Totaal verwacht het bestuur in september weer met een groep van ongeveer 70 
leerlingen te starten.  
 

8. Sluiting 
Franke Toornsta sluit de vergadering die buiten aan de picknicktafels op het schoolplein werd 
gehouden.  
 
2 juni 2010 WF  
 


