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NIEUWSBRIEF nr 2 

Januari 2018 

Geachte leden,  

Allereerst wens ik u namens de vereniging “Tien voor Taal” een gelukkig 2018!  Bijgaand vindt u de tweede 

nieuwsbrief van TvT. Het doel van de nieuwsbrief is om leden op de hoogte te houden van de laatste 

ontwikkelingen van de vereniging.  

Ledenvergadering 2017    

Op  28 september j.l. hadden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Een tiental ouders waren aanwezig als 

ook enkele leerkrachten en uiteraard het volledige bestuur. De belangrijkste punten van vergadering waren 

(1) de goedkeuring van de financiele jaarstukken over het schooljaar 2016-2017 en het budget voor het 

schooljaar 2017-2018 en (2) de actie punten naar aanleiding van de feedback van de onderwijs inspectie.  

In het schooljaar 2016-2017 hadden we een verlies van -2.870€ gebudgeteerd en uiteindelijk is dit 

uitgekomen op een positief financieel resultaat van +8.291€ . Dit was het gevolg van hogere inkomsten 

(+7.450€) met name door meer leerlingen gedurende het jaar en minder kosten (-3.712€). Het positieve 

verschil is aan onze reserves toegevoegd.   

De begroting voor 2017-2018 is opgesteld met een sluitende exploitatie gebaseerd op 59 leerlingen en geen 

subsidie. 

Het bestuur is tijdens de vergadering uitvoerig ingegaan op de actie punten naar aanleiding van het ene 

verbeterpunt “de school werkt planmatig aan verbetering activiteiten”. In de notulen van de ALV zijn hier 

meer details te vinden (deze notulen zijn te vinden op onze website www.tienvoortaal.pl). 

Start van Groep 3R: 

In oktober is TvT met een nieuwe groep gestart. Deze groep bestaat uit kinderen die niet of nauwelijks 

Nederlands spreken. Bas Kienhuis is de leerkracht die aan deze groep verbonden is. We weten Bas van harte 

welkom in het Tien voor Taal team. 

Sponsoring 

In November is een gepersonifieerde mail uitgestuurd naar  46 Nederlandse en Belgische bedrijven met het 

doel om sponsoring te verkrijgen (regular sponsor 1000 PLN of gold sponsor 5000 PLN). We hebben hierop 

8 reacties gekregen waarvan 3 positief. Bij deze willen we alvast Randstad, Vion en Euroser bedanken voor 

hun positieve bijdrage.  
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Op onze website kunt u de sponsorbrief  lezen alsook de lijst met bedrijven bekijken. Mocht u connecties 

hebben bij een van deze bedrijven dan kunt u wellicht een steentje bijdragen . 

Subsidie: 

Tot onze grote vreugde hebben we vernomen dat de nieuwe regering in Nederland heeft besloten om voor 

het nieuwe schooljaar 2018-2019 de subsidie voor Nederlandse scholen in het buitenland weer in ere te 

herstellen! We weten nog niet hoeveel subsidie per leerling wordt gegeven maar het is onze intentie dat een 

nieuwe subsidie zal worden gebruikt om het schoolgeld te verlagen. We zullen hiervoor in de ALV van 2018 

een voorstel naar voren brengen naar de leden. 

Nieuwe leerkrachten nodig: 

Zoals jullie vernomen hebben in de laatste mail van Rombout, heeft hij besloten om een nieuwe baan te 

aanvaarden als leraar in China. Dit betekent dat we voor het nieuwe schooljaar op zoek gaan naar een 

nieuwe directeur/leraar voor TvT. Het bestuur zal in januari reeds een advertentie plaatsen op relevante 

websites en gesprekken aangaan met interessante kandidaten. Mochten jullie nog goede kandidaten weten, 

dan staan we hier uiteraard voor open.   

In januari gaat onze assistant leerkracht Mirjam Backer ons verlaten. Bij deze willen we haar van harte 

bedanken voor haar inzet. Hierbij zouden we nogmaals een oproep willen doen aan iedereen die 

geïnteresseerd is in om juf Mirjam te vervangen en te helpen bij groep 3 en 4.  

We verwachten dat in het nieuwe schooljaar meerdere nieuwe plaatsen vrijkomen voor gedreven 

enthousiaste ouders die onze vereniging willen helpen met het lesgeven en ondersteunen van de lessen. 

Naast de voldoening dat dergelijk werk geeft, krijg je er ook een financiële vergoeding voor. Daarnaast zijn 

we ook bereid om voor bepaalde onderwijs cursussen bij te dragen in de financiering. Geïnteresseerden 

kunnen zich melden bij Rombout.        

Tot zover deze nieuwsbrief. Voor meer informatie over Tien voor Taal verwijzen wij graag naar onze 

website www.tienvoortaal.pl waarin u andere informatie kunt krijgen zoals notulen van vergaderingen, de 

schoolgids, de inspectie rapporten en andere artikelen met betrekking tot de Nederlands onderwijs in het 

buitenland.  
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