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Bestuur: voorzitter gezocht.
Astrid Immink-Rootinck maakt bekend haar functie
als voorzitter neer te leggen. Wij danken Astrid
voor haar grote inzet! Verderop in dit journaal richt
ze het woord tot u.
We zijn nu op zoek naar een nieuwe
voorzitter, bij voorkeur uit de regio
rond Algoceira. Wie belangstelling
heeft kan dit voor 18 augustus laten
weten.

Bestuursjournaal
Editie nº 1, 10 augustus 2009
Mededelingen namens het bestuur

Financieel nieuws (1)
Afgelopen voorjaar is voor het eerst de kas
gecontroleerd door een kascommissie bestaande
uit twee ouders. De periode 2007-2008 is door hen
goedgekeurd. Dank aan Erica van der Male en Jos
Pronk! Eén lid van de commissie blijft, de ander zal
vervangen worden, welke ouder heeft belangstelling? Laat het weten aan het bestuur!

Breaking news: Tom verhuist!
Leerkracht Tom Alexandre verhuist naar de
westelijke kant van de Alentejo. Dat
betekent dat hij naast leerkracht Cindy van
der Zanden inzetbaar zal zijn voor het
lespunt Algoceira. Hermanda Lotterman is
bereid gevonden de klassen in Aldeia da
Serra over te nemen. De betreffende
ouders zijn inmiddels al op de hoogte
gebracht. In Santa Sofia blijven Tom en Hermanda beiden les
geven.

Inschrijfformulieren
2009-2010
Verzoek aan degenen die de
inschrijfformulieren nog niet
hebben ingestuurd om dit zo
spoedig mogelijk te doen.
In geval van
een
nieuw
paspoort een
kopie meesturen.

Financieel nieuws (2)

Aanwezigheidsplicht

Om de kosten voor o.a. leerkrachten en
lesmethodes te blijven dragen wordt met
ingang van het nieuwe schooljaar het lesgeld
verhoogd naar 315 €. Dit staat ook vermeld op
de inschrijfformulieren.
Het lesgeld dient voor 1
oktober overgemaakt te
zijn. Wie in termijnen
wil betalen kan vanaf 1
september in contact
treden
met
de
penningmeester: hanswelling@yahoo.com

Er zijn wat vragen gerezen
omtrent de verplichting bij
de lessen aanwezig te zijn.
Ja er is een verplichting om
bij de lessen aanwezig te
zijn en de leraar vooraf te
waarschuwen
als
de
leerling niet kan komen om een of andere
reden. Als een leerling vooraf al voorziet vaak
afwezig te zijn bv. door sport, dan moet
daarover met het bestuur overlegd worden.
We gaan dan met de leraar in kwestie kijken
hoe de voortgang van de leerling gewaarborgd
kan worden.
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Vergadering
Zaterdag 1 augustus zijn de ouders van het lespunt Algoceira samen
met het bestuur om de tafel gaan zitten. We hebben gepraat over hoe
we komend jaar gaan invullen: waar en met welke leerlingen. We zijn
aan het onderzoeken of er een nieuw lespunt moeten komen in de
zuidwestelijke regio.
Op diezelfde bijeenkomst zijn een aantal suggesties gedaan voor meer
openheid: men wil meer inzicht in hoe besluiten van het bestuur tot
stand komen. Dit bestuursjournaal is er een direct gevolg van! Ook een
jaarvergadering met het bestuur, leerkrachten en leerlingen en ouders van alle lespunten samen
werd voorgesteld. Op die vergadering zou bijvoorbeeld de begroting en het resultaat van de
kascontrole aan de orde kunnen komen. We komen hier op terug.

Het woord aan Astrid, de vertrekkende voorzitter:
Hallo ouders, bij deze wil ik jullie op de hoogte brengen van het feit dat ik
ga stoppen met mijn functie binnen het bestuur van de Nederlandse
school, de Olijftak.

Foto’s van het
schoolkamp
staan op:
www.snoal.info

Contact:
Secretaris:
Mirjam Buil-Brouwer
secretariaat@snoal.info
Penningmeester:
Hans Welling
Tel: 266 761701
hanswelling@yahoo.com

Ik heb gemerkt dat leerlingen met veel plezier naar school gaan, ook al is
dat voor sommigen op zaterdag. De leerkrachten bereiden hun lessen
voor en proberen in een zo aangenaam mogelijke sfeer, de leerstof aan
de leerlingen aan te bieden. Ook de ouders dragen in vele vormen hun
steentje bij, denk maar aan het halen en brengen van hun kinderen. Of
de inzet die geleverd wordt voor Koninginnedag, Sinterklaas of
schoonmaak etc. Op de jaarlijkse afsluiting van de Nederlandse school,
het Kamp, komen alle leerlingen van de lespunten bij elkaar. Ze wisselen
hun ervaringen uit en hebben een paar gezellige dagen. Zonder ouders,
leerlingen, leerkrachten of bestuur (in willekeurige volgorde) kan de
school niet draaien. Het bestuur van de Nederlandse school bestaat uit
een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Ongeveer zes keer per
jaar wordt er een vergadering gehouden op een centrale plek. Op de
agenda staan punten, zoals leerlingenaantallen, vragen van leerkrachten,
lespunten, budgetten, subisidiegelden etc.
Het bestuur is dus op zoek naar een nieuw lid. Mocht iemand van jullie
interesse hebben of iemand kennen die dat zou willen doen, laat het ons
dan weten. Of mocht je eerst informatie willen over wat het precies
inhoud, dan kun je altijd bellen of mailen.
Ik heb met veel plezier mijn bijdrage geleverd aan de Nederlandse
school. Hartelijke groeten, Astrid Immink-Rootinck
astrid.rootinck@gmail.com
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