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Notulen ALV 25 september 2018  

ASW, Bielawa, Warszawska 202, 05-520, Konstancin Jeziorna. 

 

1. Opening door voorzitter, beoordeling opkomst leden en bevestiging agenda 

Om 20.10 opent de voorzitter de vergadering met koffie en koek 

Er is ruim voldoende opkomst, zodat de vergadering kan beginnen. 

2. Financieel verslag 

Financieel resultaat het school jaar 2017/2018 is positief. 

De rente inkomsten zijn ondanks de hoogte van het banksaldo laag. Arjen gaat kijken of bij het 

overgaan naar een andere bank een beter resultaat kan opleveren. 

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 2017/2018 

Het financieel verslag 2017/2018 is unaniem goedgekeurd. 

5. Goedkeuring wijzigingen in bestuur en kaskommissie 

Arjen Bergman wordt in zijn functie als voorzitter kascommissie vervangen door Chris Verbruggen, 

die helaas niet aanwezig kan zijn. 

Maurice Idsardi wordt in zijn functie als penningmeester vervangen door Arjen Bergman 

6. Begroting 2018/2019 

Inkomsten aanzienlijk omlaag door verlaging van het schoolgeld. 

Bloon is er nog wel, maar is i.t.t. tot voorheen niet meer gratis. Een gratis alternatief wordt 

voorbereid. 

Begroting 2018/2019 is unaniem goedgekeurd 
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7. Schoolzaken door directeur Brenda 

Uitgangspunt Tien voor Taal: terugkeer naar het Nederlands/ Vlaamse onderwijssysteem zo soepel mogelijk 
te laten verlopen. De school is aangesloten bij de stichting NOB en ontvangen via deze stichting een 
leerlinggebonden subsidie. Tien voor Taal staat onder toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie. Er 
wordt dan ook gewerkt en beoordeeld met de Nederlandse kerndoelen als uitgangspunt.  
 
Start:  

• Inmiddels alle kinderen leren kennen en steeds meer ouders 
• Effectieve inrichting van het onderwijs en het geven van kwalitatief goed onderwijs is een zoektocht 

in de beperkte tijd die er is 

 
Uitgangspunten: 

• Communicatie over en weer is erg belangrijk, zodat het kind voelt dat zowel ouders als leerkracht 
stappen willen zetten om het kind een stap verder te brengen.  

• Werken vanuit doelen. Wat wil je bereiken en welke stappen gaat een ieder zetten om daar te 
komen. 

• Leren door te begrijpen (oefenen kan ondersteunend zijn, winst zit in instructie en feedback) 

 
 
Informatie: 

• Rooster TBS 
• Schoolplan binnenkort op de site 
• Infobrief 
• Toetskalender (toets zaterdagen zijn nieuw) en gesprekscyclus met ouders/leerlingen 

 
Ontwikkelingen: 

• R3 groep op donderdag  
• R3 op zaterdagmorgen  
• Start groep 1/2 TBS 
• Op zoek naar leerkrachten/ assistenten om te ondersteunen 

 
Speerpunten komend schooljaar: 

• Aanschaf nieuwe methodes 
• Nieuwe Cito’s en digitaal LVS aanschaffen 
• Focus op kwaliteitsaanpak (stappen om kwalitatieve verbeteringen door te voeren):  

- Als schoolleider in een kwaliteitskring   
            - Schrijven meerjarenplan (deelname denktank NOB) 
     - Aannamebeleid aanscherpen (intake inschrijven) 
- Personeelsbeleid (begeleiden en ondersteuning ouders/ leerkrachten) 
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8. Initiatieven bestuur 2018-2019 

ISW => 8 – 12 potentiele kinderen 

Krakow => geen leraar meer daardoor geen potentie om een dependance op te richten 

Poznan => Er is veel tijd in gestoken om in Poznan een dependance op te zetten. Helaas is er niet voldoende 

medewerking van de ouders in Poznan om dit te bewerkstelligen. 

 

Ook dit jaar hebben we wederom een probleem om de Nederlandse lessen in het curriculum van de ASW in 

te passen. Het bestuur stelt voor om de lessen van TienvoorTaal, net als op de TBS aansluitend aan de lessen 

van de ASW te geven. 

De aanwezige ouders die kinderen op de ASW hebbem, hebben toegezegd om gericht stappen te 

ondernemen om de ASW ervan te overtuigen dat de ASW best soepeler mag zijn en meer medewerking kan 

verlenen aan de leerkracht en het nederlands onderwijs in het algemeen. 

Een oplossing zou kunnen zijn om op de ASW elementary in het curriculum, Groep 8 en VO buiten het 

curriculum les te geven. 

Het Bestuur houdt een vinger aan de pols en zal begin 2019 de situatie gaan evalueren. 

 

 

9. Rondvraag 

Dirk Aarts bedankt Maurice voor het goede werk voor Tien voor Taal. 

 

10. Sluiting  

De vergadering wordt om 22.15 gesloten 


