
Oudervergadering - Nederlandse School - 7 mei 2016 

 

1. Culturele Commissie 
● Clemens van der Meij gaat als voorzitter van de Culturele Commissie aftreden. 
● Jeannine Hermelijn en Ann Fiems zullen hem als Co-Voorzitters vervangen. 
● De deelnemers waren heel positief over Koningsdag. 
● Het Eindfeest zal doorgaan op zaterdag 4 juni. De gebruikelijke activiteiten 

(waterfeest, potluck, etc.) zullen georganiseerd worden.  
● Deelnemers brachten een aantal ideëen voor culturele activiteiten naar voren, bv. 

fietstocht, workshop, etc. Deze werden opgelijst (zie bijlage). 
● De samenwerking met de Ambassade zal geïntensifieerd worden. 

 
2. Begroting 

● De financiële situatie ziet er beter uit. We zullen het jaar eindigen met een 
overschot van +/- 60.000 USD (ipv. Een begroot overschot van 28.000 USD), 
hetgeen voldoende is om het verlies van vorig jaar te compenseren en enige 
reserves op te bouwen. Een aantal kostenbesparingen (leerkrachten; huur en 
schoonmaak) hebben daaraan bijgedragen. 

● Vanaf volgend jaar krijgen we geen subsidies meer. 
● Indien er zich geen onverwachte veranderingen voordoen, komt de werking van 

onze School de komende twee jaar alvast niet in gedrang. 
● Indien nodig wordt het inschrijvingsgeld aangepast. 
● Er is twijfel over het voortbestaan van de NOB stichting (Nederlands Onderwijs in 

het Buitenland). We hopen met de inspecties te kunnen doorgaan om de kwaliteit 
te meten. Indien nodig doen we dat in samenwerking met andere Nederlandse 
Scholen in de VS. 

● Teneinde het leerlingenaantal op peil te houden, gaan we de mogelijkheden voor 
meer gerichte wervingsacties (via de Nederlandse en Belgische Ambassade, 
Wereldbank en IMF) onderzoeken. Folders kunnen elektronisch verspreid worden 
en gepost op specifieke websites. 

● We blijven inzetten op sponsoring. De actie van Koningsdag bracht 1.600 USD op. 
Er werd voorgesteld ons te beperken op een aantal gerichte activiteiten (zoals 
Staal-boekenactie, raffle, etc.), samen te werken met DC Dutch. Zie ook een lijst als 
bijlage. Verder proberen de Vlamingen verder te lobbyen bij NVA en kunnen we 
bepaalde stichtingen aangeschreven.  
 

3. Bestuursmedelingen 
● Iedereen blijft op post, behalve Clemens (cfr. supra) en Koos. 

 
4. Oudervergaderingen 

• Het Bestuur wil van de oudervergadering een gelegenheid maken ervaringen uit te 
wisselen over thema’s die met de school te maken hebben. Voorbeelden van 
mogelijke onderwerpen zijn: ervaringen met meertaligheid en NTC (Nederlandse 
Taal- en Cultuur-) onderwijs; instromen in het lager en hoger onderwijs in 
Nederland of Belgie na NTC onderwijs; etc.  



• De oudervergadering van 7 mei werd georganiseerd met de bedoeling zo’n thema’s 
te identificeren. Diverse voorstellen werden geformuleerd (zie bijlage). 

 

 

 


