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Notulen oudervergadering, 12 oktober 2016
Aanvang: 19.30 ISP, Praag 6
Aanwezigen:
Bestuur: P. Winkelman, J. Theunissen, J. Van Rijsoort, C. Coret
Directie: A. Matthijsse
Ouders: A. Schellekens, J. Van Wijk, H. Moers, B. Cappon, B. Burgmans
Leerkrachten: W. Timmers, M. Claas
1. Welkom/inleiding
De voorzitter heet iedereen welkom en stelt de bestuursleden voor.

2. Verslag van de penningmeester
Financieel jaaroverzicht 2015-2016: de penningmeester geeft aan dat hij de financiën heeft overgedragen
gekregen van het vorige bestuur.
In het schooljaar 2015/2016 is een verlies gemaakt van 3.862 EUR. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in
het schooljaar 2015/2016 slechts het resterende deel van de subsidie uit 2014/2015 als inkomsten is
meegenomen, dit is een bedrag van EUR 8.194. Terwijl de gehele subsidie die is ontvangen gedurende
2015/2016 is gereserveerd voor volgende jaren, dit is een bedrag van 18.400 EUR. Dit is toegevoegd aan het
eigen vermogen. Het banksaldo bedraagt aan het begin van dit schooljaar EUR 62.290 EUR.
Het vorige bestuur had als doelstelling de school met een gezonde financiële situatie te kunnen
continueren. Er is hierbij met name gekeken naar de inkomsten en de kosten kant. En aan de hand
hiervan zijn er diverse bezuinigingen doorgevoerd.
Daarnaast is de ouderbijdrage verhoogd van € 700 naar € 850.
Begroting 2016-2017:
Het vorige bestuur heeft voor 2016/2017 een begroting opgesteld uitgaande van 60 kinderen, hieruit volgt een
verlies van EUR 6.000. Inmiddels weten we dat er 62 kinderen zijn aangemeld en dat er ook in januari nog
kinderen bijkomen, het verlies wordt hierdoor kleiner.
De doelstelling van het nieuwe bestuur is om te proberen meer inkomsten te genereren. Er is voldoende
reserve op de bank, maar er moeten nieuwe bronnen worden gevonden die inkomsten genereren. Dit is het
eerste schooljaar waarin geen subsidie meer wordt ontvangen.
Hiervoor zijn er door het bestuur 3 actiepunten benoemd die verder moeten worden uitgewerkt, te weten:
1. Leerlingenaantal verhogen
2. Sponsoren vinden
3. Aanbieden van diverse onderwijsmodellen.
Denk hierbij aan afstandsonderwijs, volwassen onderwijs, kinderen vanuit heel Tsjechië, opstellen van
cursussen.
’t Nopje zal meer commercieel moeten worden ingezet.
De actiepunten zullen in samenspraak met de leerkrachten en het bestuur verder worden uitgewerkt. De
ouders worden van harte uitgenodigd om in dit proces mee te denken indien zij ideeën/suggesties hebben.

3. Verslag van de directeur
De directeur geeft een korte update van het afgelopen jaar.
Wij zijn dit jaar gestart met 62 leerlingen waarvan 42 op de ISP en 20 op de PBS.
Er is een nieuwe leerkracht aangenomen voor groep 1 op de ISP. Dat betekent dat er 4 leerkrachten op de ISP
werken en 2 op de PBS.
Er wordt gewerkt met geijkte schoolmethodes. De leermiddelen voor het MO zijn in het afgelopen jaar
aangepast/vernieuwd. Er wordt meer gewerkt met digitale leerstof, o.a. Edmodo. In het LO wordt gewerkt met
Junior Einstein.
’t Nopje volgt zoveel mogelijk de eisen van de onderwijsinspectie. Dat betekent dat er Cito toetsen en toetsen
in technisch lezen worden afgenomen. Het resultaat van deze toetsen wordt afgezet tegen het gemiddelde
van een Nederlandse leerling.
Doelstelling van ’t Nopje is om een minimale afstand te creëren voor de terugkerende leerling naar het
vaderland.
“t Nopje streeft ernaar om het keurmerk van het NOB te behouden. Met dit keurmerk krijgt een kind een
erkend rapport waarmee het kan instromen op een Nederlandse/Belgische school. Om het NOB keurmerk te
behouden moet ’t Nopje deelnemen aan een Inspectie bezoek. Dit bezoek vindt eind november plaats. De
school wordt bezocht door een inspecteur. De kosten van deze inspectie zijn voor rekening van het Ministerie
van Onderwijs.

4. Gelegenheid tot het stellen van vragen
Vraag: zijn er ook mogelijkheden voor het opzetten van een klas waarbij het kind 1 of 2 dagen naar school
gaat?
Antwoord: deze optie zal worden meegenomen in de actiepunten van het bestuur.
Vraag: is er ooit gedacht aan commerciële activiteiten tijden de Koningsdag waarmee we geld kunnen
ophalen?
Antwoord: de Koningsdag is niet het aangewezen event waarbij we grote bedragen kunnen ophalen.
Vraag: een ouder heeft begrepen dat er een subsidie vanuit Vlaanderen is uitgekeerd. Merken wij als ouders
daar ook iets van?
Antwoord: de directeur geeft aan dat er vanuit Vlaanderen wellicht een ‘extra subsidie” wordt uitgekeerd.
Maar dat is nog niet duidelijke en definitief. Wanneer er subsidie uitgekeerd wordt die bestemd is voor de
buitenlandse scholen, dan neemt het bestuur dit uiteraard mee in de begroting ter voordele van de ouders.
Maar de kans is ook zeer groot dat een soortgelijke subsidie voor het NOB bestemd is. Zodra er hierover meer
duidelijkheid is, dan worden de ouders op de hoogte gesteld.
5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de ouders voor hun aanwezigheid.

