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Aanwezig 
Corine Arnold, Bas Bakker (penningmeester), Patricia van Bergen, Liesbeth Cappetti, Hannie van 
Casteren (secretaris), Ton Gardeniers, Hans Hoogeveen, Inez van der Horst, Nienke Jester, IJsbrand 
de Jong (liaison spnsor commissie), Brigit Law, Tanja v.d. Linden, Jacomijn Kuiper, Karen van Loon 
(administrateur), Arienne Mahieu, Bill en Connie McNulty, Martine van Meter (directeur), Bart 
Oosterveld, Joy Romviel White, Arend Steunenberg (liaison culturele commissie), Onno Tool, Els 
Wessels (voorzitter). 
 
Welkom 
Els opent de ouderbijeenkomst en heet iedereen welkom.  
 
Notulen ouderbijeenkomst van 7 januari 2012 en goedkeuren agenda 
Er zijn geen vragen/opmerkingen over de notulen van de ouderbijeenkomst op 7 januari 2012 en de 
agenda voor deze ouderbijeenkomst, dus ze zijn vastgesteld. 
 
Bestuurszaken 
Els vertelt dat bestuur en directie bezig zijn met het schoolplan voor de komende vier jaar. Daarin 
worden de missie, visie en doelstellingen uitgewerkt. Van belang blijft de kwaliteit van het onderwijs 
en verdere professionalisering. Onderdeel hiervan zijn het behouden van onze leerkrachten en 
bijscholing voor hen. Een ander aspect is een verzuimbeleid waarin verwachtingen van de school 
betreffende aanwezigheid bij de les en culturele activiteiten staat. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen geoorloofd verlof (bijv. ziekte of bepaalde familie- of weersomstandingheden) en 
ongeoorloofd verlof (bijv. voetballen, weekendje weg). Van ouders wordt verwacht dat ze de 
leerkracht per e-mail laten weten wanneer hun kind afwezig zal zijn, en de reden. Per semester is 
twee maal ongeoorloofd verlof toegestaan. Wanneer er sprake is van vaker dan tweemaal 
ongeoorloofd verlof, dan zal een handelingsplan, indien van toepassing, niet worden 
opgesteld/uitgevoerd. Bovendien wordt er dan $50 in rekening gebracht wanneer een leerling 
wegens ongeoorloofd verlof een toets mist die dus na een les ingehaald moet worden. Het 
verzuimbeleid komt in het huishoudelijk reglement en de schoolgids voor 2012-13, en tijdens 
intakegesprekken zal dit ter sprake komen. Een ander punt van aandacht is het professionaliseren 
van communicatielijnen zodat dit minder persoonsafhankelijk is. We zijn bezig met het vastleggen 
van wanneer welke communicatie met wie wordt gedaan, zowel binnen de school als daarbuiten. 
 
Tijdens de vorige ouderbijeenkomst is gesproken over het zoeken naar een alternatieve, ruimere 
lokatie in Bethesda. Nadat alternatieven overwogen zijn heeft het bestuur besloten om lokalen bij te 
huren bij Unitarian Church, vlakbij St. Bart’s. De meeste groepen blijven komend schooljaar op St. 
Bart’s, maar groepen 7, 8 en VO zullen les krijgen op Unitarian Church. Op deze manier kan iedere 
leerkracht een klaslokaal gebruiken. Een vraag volgde of culturele activiteiten samen zullen 
plaatsvinden. Alle culturele activiteiten zullen voor alle leerlingen op St. Bart’s zijn. 
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Reilen en zeilen op school 
Martine vertelt dat  naar aanleiding van de vorige ouderbijeenkomst een lijst van favoriete boeken is 
opgesteld, en een aantal boeken zijn besteld voor de bibliotheek. Ook zijn alle schoolboeken voor 
komend schooljaar besteld zodat ze voor het begin van het schooljaar hier zijn. Afgelopen jaar heeft 
de school 18 iPads aangeschaft, en deze worden enthousiast gebruikt. Met de opbrengst van de 
dienstenveiling op koninginnedag en sponsorgeld wordt een iMac aangeschaft o.a. om app 
wijzigingen op alle iPads makkelijker te maken.  
 
Voor komend schooljaar verwachten we nu ongeveer 80 leerlingen, maar het blijft voorlopig onzeker 
hoeveel leerlingen in september aan de lessen beginnen. Dit jaar waren er twee grote 
kleutergroepen, maar de voorkeur heeft om kleinere groepen te hebben. De huidige leerkrachten 
komen graag weer terug na de vakantie, en we zijn op zoek naar leerkrachten (liefst bevoegd) en 
assistenten. Als ouders iemand weten die mogelijk interesse heeft, of als ze zelf op school willen 
helpen, neem contact op met Martine.  
 
Karen verduidelijkt dat voor huidige leerlingen ook aanmeldingsformulieren ingestuurd moeten 
worden, en bijv. ook voor broertjes/zusjes van leerlingen die in de kleutergroep willen beginnen.  
 
Op een vraag waar onderwijs voor leerkrachten uit bestaat antwoordt Martine dat er een methodiek 
voor spelling is aangeschaft als aanvulling op de methode die gebruikt wordt. Ook zijn er webinars 
over NTC onderwijs waaraan leerkrachten kunnen deelnemen, en bijvoorbeeld lokale cursussen. 
Voortaan staat een vereiste voor bijscholingsuren in het contract met leerkrachten.   
 
Financiën 
Bas deelt een overzicht uit van de financiën voor dit schooljaaar en geeft een toelichting. Naar 
aanleiding van de vorige ouderbijeenkomst heeft het bestuur het wisselkoersrisico overwogen en 
besloten om meer geld over te maken van de Nederlandse naar de Amerikaanse bankrekening. Het 
bestuur streeft er naar dat het reserve van de school de helft van de begroting is, en het verwachte 
eigen vermogen blijft daar onder. De financiën zijn in het engels omdat een Amerikaanse accountant 
de boeken controleert. Als iemand hulp kan gebruiken met het begrijpen van de engelse financiën, 
neem contact op met Bas. 
 
Sponsoring 
IJsbrand bedankt de sponsors, Tensing USA, Logicnets, Spinal Balance, Urenco, en Boodschappen in 
Holland. Nieuwe sponsors zijn welkom! Als iemand interesse en tijd heeft om de sponsorcommissie 
te versterken, neem contact op met IJsbrand. Els voegt toe dat het goed is als je een bestuurslid laat 
weten als je in het schoolbestuur of in een commissie wilt.  
 
Culturele activiteiten 
Arend vertelt dat we een heel goed jaar achter de rug hebben met culturele activiteiten. Op 2 juni 
a.s. vindt het eindfeest plaats. Een aantal mensen uit de culturele commissie gaat weg vanwege 
verhuizen, en de commissie is voor komend schooljaar op zoek naar leden. 
 
Rondvraag 
Wanneer een ouder onverwacht te laat is met ophalen van kinderen na de les blijk het moeilijk om 
leerkrachten te bereiken. Dat komt omdat veel mobiele telefoons geen of slecht netwerk hebbenop 
school. Het advies is om in zo’n geval met andere ouders te bellen. 
 
Afsluiting 
Els sluit de vergadering. 


