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Verwelkoming en bestuurszaken door voorzitter Eric Korsten 

• In oktober 2017 wordt een regiovergadering gehouden in DC. Onze school 
verwelkomt dan schoolleiding en leerkrachten van andere Nederlandse 
scholen in de VS. Doelstelling is om (a) te kijken of we samenwerking kunnen 
verbeteren (b) te leren van elkaar door kennis en ervaringen uit te wisselen.  
 
De vergadering vindt plaats op de Nederlandse ambassade in DC.  
Begin volgend schooljaar zullen we een oproep lanceren voor slaapplekken 
voor de deelnemers. Dit verlaagt de kosten voor deelname en zo kunnen er 
meer mensen deelnemen. Aanwezige ouders reageren enthousiast.  
 
De vergadering wordt ook ondersteund door het NOB, zij zorgen voor een 
moderator en een financiële bijdrage van 2500USD.  
 

• Bestuurssamenstelling 2017-2018: Heidy Rombouts (secretaris) verlaat 
na 3 jaar het bestuur. We verwelkomen Elly Kamp en Robert van den Berg als 
nieuwe bestuursleden.  
 

• Vragen:  
o Wat is de meerwaarde van NOB? Antwoord: Onze school is 

geaccrediteerd door het NOB (dit is vermeld op de website). Het 
betekent dat we steun krijgen zoals bijvoorbeeld bij de 
regiovergadering; dat we webinars kunnen volgen; dat we 
schoolinspectie ontvangen. Een positieve evaluatie van de 
schoolinspectie is een goede kwaliteitsindicator van onze school. Zie 
het erg positieve verslag van 2016.  

o Vraag naar wat Amerikaanse scholen meer samen kunnen doen. Dit is 
onderwerp van de geplande regiovergadering 

o Vraag inhalen sneeuwdagen: het beleid van de school is dat 1 
sneeuwdag niet wordt ingehaald, vanaf 2 sneeuwdagen wel.  

o Vraag: kan het schooljaar langer doorlopen? Dit zal ook de kostprijs 
doen stijgen.  

o Meldingen: digitale bib Amsterdam; mogelijkheden voor ouders om 
list-servs op te starten met informatie en interessante sites; suggestie 
thema cultuur: de koloniën.  



 
 

Schoolzaken door Martine van Meter 
 

• We lopen tegen het einde van een erg succesvol schooljaar met 120 
leerlingen. We zien ook dit jaar dat alle leerlingen er op vooruitgaan. We 
stellen ook vast dat, zoals de voorbije jaren, onze leerlingen lager scoren voor 
woordenschat in vergelijking met leerlingen in Nederland. Tip voor de 
ouders is om ook thuis veel Nederlands te spreken en Nederlandse media 
aan te bieden.  

• Huiswerk: Het is erg belangrijk dat leerlingen huiswerk maken. 
Normaalgezien krijgen kinderen dit meteen mee en de leerkrachten mailt de 
opdrachten nadien. Martine zal opvolgen met leerkrachten dat dit zo snel 
mogelijk gebeurt.  

• Vraag i.v.m. assistentie en advies over hoe ouders beter huiswerk kunnen 
begeleiden. Martine weet uit ervaring dat algemene richtlijnen geen zin 
hebben. Leerkrachten kunnen bij tien minuten gesprekken individueel 
aangepast advies geven, dat is veel efficiënter.  

• Vraag: boeken uitleen tijdens de zomer? Dat kan. Bespreek het met de 
leerkracht. 

 
Culturele Commissie door Ann Fiems 

• De werking van de commissie, bestaande uit een 8-tal leden, wordt 
toegelicht. Ouders zijn welkom om de commissie te vervoegen om de 
culturele namiddagen zowel inhoudelijk als logistiek mee te ondersteunen. 
De thema’s van het volgende schooljaar zijn “griezel” voor de 
kinderboekenweek en “keuken” voor een aparte cultuurdag. Verder is er ook 
telkens 1 cultuurdag die door de leerlingen van de bovenbouw wordt 
georganiseerd.  

• Helpende handen. Ook ouders die geen lid zijn van de culturele commissie 
worden gevraagd om minstens 1 maal per jaar logistieke ondersteuning te 
bieden. Concrete vragen hiervoor worden per mail gecommuniceerd.  

• Volgend afspraak: het eindfeest met een waterfestijn en potluck/bbq 
 
 

Financiën door Jan Post 
• Begroting & budget: de school verwacht op een overschot van +/- 

20.000USD uit te komen dit jaar. Dit verhoogt de reserve van de school. Die 
ligt op die manier bijna op het niveau van het budget van 1 schooljaar.  

• De schoolgelden blijven hetzelfde voor 2017-2018. Het aanmeldings- en 
betalingsproces is begonnen. Vroege betalers krijgen een korting van 5 
procent.  

• Vraag: wat gebeurt er met de reserve in de zin van rente of opbrengst? 
Antwoord: de school kan geen risico’s nemen met de schoolreserves. 



Daarenboven heeft de school niet de financiële en opvolgings-capaciteiten 
om winst te maken op te reserve van de school.  


