
 
 
 
 
Stichting Nederlands Onderwijs Praag -’t Nopje 
 
Notulen oudervergadering, 16 oktober 2017 
Aanvang: 19.30 ISP, Praag 6 
 
Aanwezigen: 
Bestuur: P. Winkelman, J. Theunissen, A. Schellekens, C. Coret 
Directie: A. Matthijsse 
Ouders: L. Le Lievre, P. D’Exelle, F. Laheij-Mommers, M. Laheij, R. De Jong  
Leerkrachten: W. Timmers 
 
1. Welkom/inleiding 
 
De voorzitter heet iedereen welkom en de bestuursleden stellen zichzelf voor. 
 
2. Verslag van de penningmeester 
 
Financieel jaaroverzicht 2016-2017:  
Tijdens het afgelopen schooljaar heeft Joost Theunissen zijn taken als penningmeester overgedragen 
aan Anne Schellekens. 
Het schooljaar 2016/2017 is geëindigd met een klein verlies gemaakt van € 2.670. We zijn gestart 
met minder leerlingen maar de kosten zijn gelijk gebleven. Dit kleine verlies kan worden opgevangen 
met onze spaargelden en zal geen invloed hebben op de hoogte van de ouderbijdrage. 
De ouderbijdrage is de enige inkomstenpost van de stichting. De grootste kostenpost is de lonen van 
de leerkrachten en de huur van de lokalen op de ISP. 
De PBS en EISP gaan fuseren dus wellicht dat daar in de toekomst ook huur betaald moet worden 
voor het gebruik van de lokalen. 
 
Begroting 2017-2018:   
De stichting is gestart met 68 leerlingen, excl de peuterklas in Praag 4. Op 1 oktober 2017 is ’t Nopje 
gestart met een peuterklas van 4 leerlingen in Praag 4.  
Daarnaast worden er op dit moment onder de vlag van ’t Nopje ook Skype lessen gegeven. De 
facturatie van deze Skype lessen verloopt via ’t Nopje. 
Er wordt het komend schooljaar onderzoek gedaan naar nieuwe leermiddelen wat is meegenomen in 
de begroting. 
De bijscholing voor de leerkrachten is iets verhoogd t.o.v. vorig jaar. 
Er zullen meer cultuurdagen worden georganiseerd. 
En er is een bedrag voor ICT begroot waarmee een slag kan worden geslagen om de website te 
updaten. 
 
Vraag: is er een valuta voordeel te behalen? 
Antwoord: dit is nihil. Er worden extra kosten in rekening gebracht wanneer er in euro’s betaald wordt.  
Echter, de transactie kosten zijn zeer laag uit onderhandeld door onze vorige penningmeester. 
Sommige leerkrachten krijgen in euro’s en kronen uitgekeerd. 
 
Vraag: is er gekeken naar alternatieven om extra inkomsten te genereren? 
Antwoord: er worden nu bijvoorbeeld Skype lessen aangeboden.  
Er is een brief rondgestuurd voor sponsoring waarop geen reactie is gekomen. 
De directie van de school heeft regelmatig contact met de Nederlandse school in Boedapest om 
ideeën uit te wisselen. 
 



Er is een contact gelegd met de organisatie Oogpunt. Zij kunnen promotie filmpjes maken van een 
Nederlandse school. Gesprekken hierover zijn gaande. 
 
Vraag: is er gekeken naar alternatieven voor de huur van de lokalen? 
Er wordt voorgesteld om de ambassade in te schakelen, om ‘out of the box’ te denken voor andere 
oplossingen. 
Antwoord: Het bestuur beseft terdege dat de huur van de lokalen op de ISP een grote kostenpost is. 
Zij nemen dit voorstel ter harte en zullen gaan bekijken of er alternatieven zijn. Tot dan wordt ieder 
potentieel voorstel graag ontvangen. 
Voor de komende tijd kunnen we voor dit huurbedrag opvangen met onze spaargelden. 
 
 
3. Verslag van de directeur 
 
De directeur geeft een korte update van het afgelopen jaar.  
2016-2017: we zijn gestart met 63 leerlingen waarvan 18 in Praag 4 en 45 in Praag 6,  
4 leerkrachten, 3 invalskrachten 
 
2017-2018: dit jaar zijn we gestart met 65 leerlingen waarvan 15 in Praag 4 en 50 in Praag 6. 
Dit zijn 13 VO kinderen en 52 PO leerlingen 
Per 1 oktober is er een peuterklas gestart in Praag 4, waar nu 4 leerlingen voor zijn aangemeld, 
kosten € 700 per kind. 
 
Eind oktober 2016 is de Inspectie van Onderwijs langs geweest. Positieve uitslag, met een paar 
verbeterpunten: 

- toetssysteem moet opnieuw bekeken worden. Er wordt nu gelijk getoetst voor NT1 en NT 2 
kinderen, wat eigenlijk niet mogelijk is. 

- ’t Nopje moet meer doen met de toetsresultaten: ‘opbrengt gericht werken’. 
- De woordenschat toets is erg verouderd 
- Er is gesproken hoe te overleven zonder subsidie. 
 

Er zijn het afgelopen jaar een aantal cultuurdagen gehouden. Ook dit jaar staan er cultuurdagen 
gepland: de welkomst Familiedag, Koningsdag, Oogpunt (maken van promotiefilm) tegen zeer lage 
prijs. Sinterklaas viering verloopt via de Nederlandse vereniging. 
 
Er is een nieuw schoolplan opgesteld voor de komende 4 jaar. Deze is terug te vinden op de website 
van ’t Nopje. 
 
4. Gelegenheid tot het stellen van vragen 
Er zijn geen extra vragen gesteld. 
 
5. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de ouders voor hun aanwezigheid. 
 
 
 
 


