
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TIEN VOOR TAAL 

Datum: 28 september 

Plaats: American School of Warsaw 

  

1. Opening Ledenvergadering en bevestiging agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00.  

Door de onvoldoende opkomst wordt de vergadering gesloten. 

De voorzitter heropent de vergadering om 20:30. 

De agenda wordt bevestigd en de vergadering begint. 

 

2. Financieel verslag 

De totale uitgaven zijn bijna 3700 Euro minder dan begroot. Aan de inkomsten kant 

hebben we een overschot 7500 Euro. Dit komt doordat er gedurende het jaar meer 

leerlingen zijn ingestroomd dan verwacht. Hierdoor is het jaar afgesloten met een 

positieve uitkomst van 8291 Euro. 

 

3. Verslag kaskommissie 

De financiën van tien voor taal zien er picobello uit. De reserves zijn daadwerkelijk 

aanwezig, het ledengeld is betaald en kosten zijn goed besteed voor de doeleinden 

van de school. 

 

4. Goedkeuring financieel verslag 2016/2017 

Financieel verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 

5. Begroting 2017/2018 

59 leerlingen begroot 

Geen subsidie meer 

Begroting is op ‘0’ lijn, d.w.z. uitkomsten en kosten zijn even groot. 

Begroting wordt unaniem goedgekeurd. 

 

6. Schoolzaken door directeur Rombout 

Rombout praat de leden door de school jaren van Groep 2 tot VO4 aan de hand van 

de methodes die we bij 10 voor taal gebruiken. 

 

7. Rapport onderwijsinspectie 

Op 27 maart jl. is onze School onderworpen aan de periodiek controle van de 

Onderwijs inspectie naar de kwaliteit van het onderwijs. 

Het kwaliteitsonderzoek bestond uit de volgende activiteiten: 

• Onderzoek en analyse van documenten en gegevens over de school: 
kwaliteitszorgplan 2016-2017 / schoolgids / activiteitenverslag / etc. 



• Schoolbezoek, waarbij in de groepen 3, 4, 5, 6 en in het VO op de American 
School de onderwijspraktijk is geobserveerd door het bijwonen van lessen 
Nederlandse taal; 

• Gesprekken met de directie over de kwaliteit van de indicatoren;  

• Gesprekken met het bestuur, leerlingen, leraren en ouders. 

 

Aan de hand van de gesprekken met de inspecteur als wel de beoordelingsrapporten 

blijkt dat Tien voor Taal een gedegen kwaliteit levert. Op alle vlakken scoort onze 

school een 4 (goed) of een 3 (voldoende). Op slechts een punt scoren we een 2 

(onvoldoende). Beoordeling vindt plaats op een schaal van 1 tot 4.  

De volledige rapporten (PO en VO) staan onder downloads op onze internet site. 

 

Het onderdeel waarin we onvoldoende (i.e. 2) scoren: “de school werkt planmatig 

aan verbetering activiteiten” (1. feedback van ouders en terugkerende leerlingen, 2. 

op de hoogte houden van ouders van activiteiten van het bestuur, 3. coaching en 

bijscholing meer gestructureerd aanpakken). 

Aan de hand van de feedback en rapporten van de inspecteur heeft het bestuur een 

aantal initiatieven genomen: 

Acties: 

A. Feedback: 

I.  van ouders: enquête uitgestuurd in juni 2017 (met aankondiging tijdens 

eindejaarsfeest)  

We hebben reacties gehad van 9 ouders (13 kinderen) op de enquête 

was en dit is 25% van alle kinderen. 

De algemene score (1-10) van de ouders is gemiddeld een 7½  

(1x6 / 3x7 / 4x8 / 1x9) 

 

II.  van terugkerende leerlingen: wordt eind van dit jaar gedaan 

 

B. Op de hoogte houden van de ouders:  

I. Nieuwsbrief (3 x per jaar – mei / oktober /februari ): mei 2017 

uitgestuurd 

II. Website (website gaat live in oktober) 

III. Ledenvergadering / Eindejaarsfeest 

 

C. Coaching en bijscholing: 

I. Zowel Rombout (cursus IB) als ook  Marlo (cursus “beter spellen”) 

hebben gedurende de vakantie periode een cursus gevolgd van het NOB 

II. Voor he coachen van de andere leerkrachten door Rombout is het nodig 

dat Rombout zijn lesgevende taken op woensdag middag af en toe kan 

overdragen aan een andere leerkracht. Hiervoor zijn we op zoek naar 

een leerkracht. Weet je iemand of wil je af en toe invallen; meld je aan. 

 



Tijdens de vergadering kwam naar voren, dat het gewenst is, om de rapport 

bespreking, vooral met ouders van kinderen, die mindere resultaten hebben 

behaald, te intensiveren.  

 

8. Update actiepunten 

Het bestuur heeft een aantal initiatieven genomen om het ontbreken van de 

subsidie enigszins op te vangen. 

a. Sponsor actie 500+ 

Er wordt een actie gestart: sponsor actie500+ 

Bij de sponsor actie 500+ worden aan de België/Nederland gerelateerde 

bedrijven aangespoord om kinderen te sponsoren. De ledenvergadering vind 

het een goed plan en de geselecteerde bedrijven zullen worden benaderd. 

b. Poznan initiatief:  

In Poznan is er een potentieel van 2 lesgroepen van 7 leerlingen. Helaas is de 

toekomstige lerares terug naar NL. Status: on-hold 

c. Krakau initiatief:  

Ook in Krakau zijn er een potentiele groep leerlingen. Hier is een eventuele 

lerares aanwezig, maar de het initiatief is niet doorgegaan i.v.m. kosten van 

de lessen. Status: on hold 

d. VO3+4 klassen geopend:  

Sinds dit jaar zijn we gestart met het lesgeven aan VO3 en VO4 leerlingen. 

Ook dit levert extra leerlingen voor de school op. 

e. Start richting 3 groep:  

Er is een groep van circa 5/6 kinderen die slecht Nederlands praten. Deze 

groep valt niet in te passen in het huidige lesrooster op de TBS. We zoeken 

nog naar een alternatief om ook deze kinderen les te gaan geven.  

f. Divers:  

De actieve lobby van Rombout en ook ouders heeft zijn vruchten 

afgeworpen en we zijn vorig jaar met een meer dan verwacht aantal 

kinderen geëindigd. 

 

9. Eindfeest 

Het feest aan het eind van het vorig schooljaar was zeer goed geslaagd. Het bestuur 

zal daarom ook dit jaar weer een poging ondernemen om een eindfeest te 

organiseren en er een traditie van te maken. 

 

10. Rondvraag 

Geen vragen 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 


