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Verslag Ouderbijeenkomst op zaterdag 18 december 2010 
 
Aanwezig 
Corinne Arnold, Christianne de Bruijn, Hannie van Casteren (secretaris), Victor Cramer, 
Gijs Gerlag, Nathalie Jaarsma, Helena Jonker, Mirjam Krijnen, Tanja v.d. Linden, Karen 
van Loon (administrateur), Stefaan Lust, Monique Macken, Martine van Meter 
(directeur), Alphons Mulders, Frank Schermer (penningmeester), Tadashi Shimizu, 
Marietta Shimizu-Larenas, Rob Slebos, Marijn Verhoeven, Nicolette Wenemoser, Els 
Wessels (voorzitter), Mieke Westra 
 
Welkom en introducties 
Els opent de vergadering en heet aanwezigen welkom. Presentielijst gaat rond. 
 
Notulen van ouderbijeenkomst op 22 mei 2010 
Goedgekeurd; er zijn geen opmerkingen. 
 
Inspectierapport 
Els vertelt dat de school een positieve beoordeling van de inspectie heeft gekregen. Drie 
mensen in het bijzonder hebben sinds het ontstaan van de school heel hard gewerkt: 
Martine, Karen en Frank. Zij worden later in de vergadering daarvoor bedankt. Twee 
aandachtspunten die naar voren kwamen tijdens de inspectie:  

1. We willen de kwaliteit van onderwijs systematischer waarborgen volgens de 
criteria van SMART doelstellingen. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, 
Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Eind januari komen medewerkers van 
Stichting Nederlands Onderwijs Buitenlands (Stichting NOB) training geven over 
o.a kwaliteitszorg.  

2. Onze school is kwetsbaar aangezien we slechts een leerkracht met bevoegdheid 
hebben, en dat is het minimumvereiste voor een NTC school. De leerkrachten 
werden positief beoordeeld door de Inspecteur.  

Over vier jaar zal de inspecteur weer een periodiek kwaliteitsonderzoek komen doen. 
 



Reilen en zeilen op school 
• De leerkrachtenn 

Martine vertelt dat sinds het begin van het schooljaar helaas een leerkracht is 
gestopt in de VO groep en de leerkracht van groep 6 heeft besloten te stoppen. 
Twee (Belgische) leerkrachten werken nu op onze school. De bedoeling is dat alle 
leerkrachten tot eind van schooljaar blijven en we hopen dat dit lukt.  

 
• Nieuwe materialen 

De dienstenveiling vorig schooljaar was een gigantisch succes. Met de 
opbrengsten zijn leesboeken en een beamer aangeschaft, die met veel plezier 
gebruikt worden.  
 
De school heeft de Taalactief methode aangeschaft, en door onvoorziene 
vertragingen was deze methode pas vlak voor het begin van het schooljaar 
aangekomen. Geschat wordt dat deze methode ook op 50-60% van de scholen in 
Nederland gebruikt wordt.  Alle leerkrachten zijn erg enthousiast over deze 
methode.  

 
• Toetsen 

Toetsen voor spelling, lezen, woordenschat en begrijpend lezen zijn 
gestandaardiseerde toesten behalve voor groep 8 (die is volgend jaar pas 
beschikbaar). Iedere toets bestaat uit twee gedeelten en is onder andere 
daardoor behoorlijk tijdrovend. De tweede toets is afhankelijk van de resultaten 
van de eerste toets en wordt dus later afgenomen.  Toetsing vindt plaats in 
januari en het is heel belangrijk dat alle kinderen zo veel mogelijk aanwezig zijn.   
 
Vooral de woordenschat toets is moeilijk voor leerlingen in het buitenland. 
Spelling idem ditto. Het behaalde cijfer is niet alleszeggend. Geboekte 
vooruitgang is belangrijk. Bij terugkomst in Nederland bepaalt de dagschool 
“grade” naar welke groep/klas kinderen gaan. Meestal werken ze de achterstand 
in taalontwikkeling binnen een jaar weg.  

 
• Het schoolbezoek van Stichting NOB in januari 

De inspecteur beoordeelt tijdens het bezoek alleen; er wordt geen advies 
gegeven. In januari komen medewerkers van Stichting NOB een schoolbezoek 
afleggen. Hierin wordt specifiek advies gegeven op onze school. We zien er naar 
uit. 

 
Financiën 
Zowel het jaarverslag 2009-2010 als de begroting voor 2010-2011 is op 10 november j.l. 
per NSnieuws verspreid onder ouders/verzorgers. Het jaarverslag 2009-2010 is 
goedgekeurd door kascommissie. Aangezien dit het derde schooljaar is zijn de baten en 
lasten meer voorspelbaar dan toen de school net haar deuren opende. Leerkrachten 
doen heel veel werk voor de vergoeding die ze krijgen (die vergelijkbaar is met wat 



andere NTC scholen betalen). De school lokatie is relatief goedkoop en goed, maar het 
valt vaak niet mee om dingen te regelen (bijv. gebruik van internet). Inmiddels is al het 
lesgeld ontvangen. 
 
Sponsoring 
Els vertelt dat de detailhandel is aangeschreven en dat de eerste $300 binnen is. 
Daarnaast wordt er met 21 bedrijven contact opgenomen voor sponsoring. De 
dienstenveiling was een gigantisch succes vorig schooljaar, en er wordt overwogen om 
dit nog een keer te organiseren. De sponsorcommissie probeert dit schooljaar $1000-
$1500 in sponsorgeld en/of advertenties op de website van de school binnen te halen. 
 
Culturele activiteiten 
Nicolette stelt leden van de Culturele Commissie voor. De culturele activiteiten tot nu 
toe hadden als thema: Kinderboekenweek, Sinterklaas, en Wie regeert er 
(staatsinrichting). Deze activiteiten hadden een goede opkomst en waren grote 
successen. Culturele activiteiten de rest van dit schooljaar gaan over Nederlandse 
popartiesten met dansmiddag, tulpenfestival (bezoek aan Nederlandse tulpenkweker), 
koninginnedag, en jaarafsluiting (nader te bepalen).  
 
De koffieochtenden voor ouders/verzorgers om half negen op de eerste zaterdag van de 
maand zijn heel geslaagd; ze versterken de band onderling.  
 
Nicolette bedankt ouders voor het helpen met culturele activiteiten. De commissie kan 
graag meer leden gebruiken. 
 
Rondvraag 
Schoolkrant ziet er heel mooi uit! We hopen dat leerlingen de krant ook lezen. Jammer 
dat printen te duur is. Suggesties werden gedaan om schoolkrant lezen onderdeel van 
het huiswerk te maken, en de school en krant op Facebook te zetten. De 
schoolkrantredeactie zou de krant graag interactief maken. Ook wil ze graag meer input 
van ouders en kinderen.  
 
Marijn krijgt een bedankje voor zijn (vrijwillige) werk voor de school de afgelopen jaren. 
 
Frank, Martine en Karen worden bedankt met bloemen/chocola en kadobon voor hun 
harde werk, inzet en toewijding sinds het ontstaan van de school. 
 
Afsluiting 
Els sluit de bijeenkomst. 
 
 
 


