
 

Nieuwsbrief NTC School Budapest 

15 januari 2013 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Met een heerlijk lange vakantie periode nog vers in ons geheugen zijn alle klassen 
alweer op juiste koers! Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. 

1. Kalender voor de komende periode 

• Toetsen : Toetszaterdag voor de groepen BAO 3 t/m VO 4 : Zaterdag 25 
januari – meer informatie onder punt 2!  

• Rapporten : Op 3 en 4 februari ontvangen alle leerlingen hun rapport. In 
de rapporten staan naast de resultaten van de onafhankelijke toetsen ook 
de vorderingen van de leerlingen in het algemeen vermeld. 

• Oudergesprekken : Op maandag 10 februari zullen de gesprekken 
plaatsvinden voor de Baogroepen 1 t/m 8. Op dinsdag 11 februari voor de 
Vo groepen. (ouders van kinderen in Bao 1,3, 4 en 8 hebben ook de 
mogelijkheid op deze dag te komen voor een gesprek) 

Zoals gewoonlijk kunt u dan de voortgang van uw kind(eren) met de 
desbetreffende leerkracht bespreken. U kunt zich na het lezen van het 
rapport opgeven bij Martine Bijvoet (info@ntcschoolbudapest.nl) Zie 
daarvoor het uitnodigingsbriefje bij het rapport of e-mail bericht van de 
leerkracht van uw kind. 

• CITO-toets : De Cito eindtoets zal plaatsvinden op 11, 12 en 13 februari. 
Meer informatie hierover krijgen de desbetreffende ouders via de 
leerkracht.  

• Skivakantie : 17 - 21 februari 
• VO voorlichting voor BAO8 : 25 maart 
• Voorjaarsvakantie : 31 maart - 4 april 



2. Toetszaterdag 

Op zaterdag 25 januari 2014 van 9.30-12.30 uur zal de eerste toetszaterdag 
van dit schooljaar plaatsvinden. Alle leerlingen van groep 3 t/m VO4 worden 
om 9.30 uur verwacht in building B van de AISB in Nagykovacsi. 

Op de buitendeur bij de zij-ingang en bij de bibliotheek van de Nederlandse 
school (2e etage van building B) zal vermeld zijn in welke lokalen de toetsen 
zullen worden afgenomen.  

Brengt u alstublieft uw kind op tijd, zodat we om half tien meteen kunnen 
beginnen. 

NB de leerlingen van groep 8 zijn vrijgesteld vanwege de Cito-Eindtoets in 
week 7 (11, 12 en 13 februari)  

Geef uw kind  een (gezonde) snack/fruit en wat te drinken mee. 

Absentie 

- Meld uw kind af via info@ntcschoolbudapest.nl 

- er is  geen mogelijkheid tot inhalen tijdens de reguliere lessen.  

- inhalen kan in de week volgend op de toetszaterdag op een extra middag 

- kosten voor het inhalen: 25 Euro per kind. 

Denk erom: Tijdens de les voorafgaande aan de toetszaterdag (20 resp. 21 
januari) worden de startmodules van een aantal toetsen afgenomen.  De 
Vervolgmodules worden op de toetszaterdag afgenomen. Het is dus van groot 
belang dat uw kind ook deze les aanwezig is! 

Bij geen deelname aan deze toetsmomenten vervalt de mogelijkheid de 
vorderingen en ontwikkeling van een kind met leerlingen in Nederland te 
vergelijken.  Dit zal altijd in het leerlingen- en het onderwijskundige rapport 
vermeld worden.  

 

Meer gedetailleerde informatie over deze dag en de toetsen vindt u in de bijlage. 

 

 

 



3. Financieel plan voor de komende jaren 

Na het wegvallen van de subsidie moesten we als school alle zeilen bijzetten 
om een passend financieel plaatje te maken. Met dank aan de flexibiliteit van 
de leerkrachten en de ouders hebben we meteen de eerste stap kunnen zetten. 
Nu wordt het tijd voor de vervolgstappen. Naar aanleiding van de ouderavond 
waren er een aantal punten die onderzocht dienden te worden. Helaas kregen 
wij op onze oproep om het bestuur hier in te steunen en te helpen (een 
uitzondering daargelaten) geen respons. Nu is, onder andere via het NOB, al 
gebleken dat een aantal van deze - ook door onze ouders geopperde 
mogelijkheden - op de lange termijn geen zoden aan de dijk zet. Derhalve 
bekijken wij als bestuur  op het moment naar de laatste mogelijkheden van 
‘verhogen van het schoolgeld’ alsmede een eventuele ‘prijsdifferentiatie’. In de 
aankomende 2 maanden zullen wij ons hier verder in verdiepen. Het zou dan 
ook kunnen dat u inzake dit onderwerp een mail van ons kan verwachten 
waarin wij u om respons vragen. Om een zo secuur en realistische berekening 
te kunnen maken, verzoeken wij u dan ook om deze mail te beantwoorden. 

4. Absentiebeleid 

NTC Budapest kan alleen kwalitatief goed onderwijs waarborgen als leerlingen 
effectief deelnemen aan de lessen en het huiswerk (een belangrijk deel  van 
het onderwijsaanbod) maken. Wij hebben er alle begrip voor dat het volgen 
van de lessen niet altijd mogelijk is (o.a. door ziekte of ad-hoc buitenschoolse 
activiteiten), maar om de kwaliteit en ieders motivatie goed te houden, is het 
volgen van de lessen en het maken van huiswerk essentieel. Aangezien het 
aantal lesuren per week beperkt is, adviseren wij ouders en leerlingen zo min 
mogelijk lessen te laten missen, op tijd te komen en het huiswerk consequent 
te maken. Het volledige beleid met betrekking tot absentie en huiswerk kunt u 
vinden in de schoolgids. 

5. Enquête 

Om de school zo goed mogelijk te laten functioneren en te voldoen aan de 
eisen van het NOB en de inspectie en de wensen van de ouders, streven wij 
ernaar om iedere 2 jaar een enquête te doen uitgaan. Zo kunnen we blijven 
werken aan de kwaliteitsverbetering van de school. Dit jaar staat een 
dergelijke enquête weer in de planning. Later in dit schooljaar zullen wij deze 
dan ook uitsturen. 

6. oproepen  

• Bestuurslid - Aan het einde van het schooljaar zullen wij helaas afscheid 
moeten nemen van Madelon. Zij en haar familie zullen in de zomer een 
nieuw avontuur aangaan. Hierdoor ontstaat er een vacature binnen het 
bestuur. Heeft u interesse om structureel mee te denken over beleid en 
toekomst van het Nederlandstalige onderwijs in Boedapest, schroom dan 



niet en neem contact op met een van ons of via 
ntcschoolboedapest@gmail.com 

 

• Feestcommissie - Graag zouden wij als school een gezellige middag willen 
organiseren voor zowel de kinderen als de ouders. Hiervoor hebben we 31 
mei in onze gedachten. Deze zaterdag is al ingeroosterd als een 
toetszaterdag en wat is er leuker om aansluitend een leuke, gezellige en 
ontspannende middag met z’n allen te hebben? We zouden het fijn vinden 
als er een ‘feestcommissie’ kan worden gecreëerd want zonder hulp van 
ouders kunnen we dit niet organiseren. Aanmelden via 
ntcschoolboedapest@gmail.com 

 

• Bolyai weeshuis - Via Marrit Driesenaar kregen we onderstaande oproep 
binnen. Daar dit weeshuis door vele van onze (oud-)juffen werd en wordt 
gesteund, zijn wij voor een keer bereid een dergelijke oproep te plaatsen. 

Beste ouders van de Nederlandse school, 

Zaterdag 25 januari is het toetszaterdag en organiseren wij een collecte 
voor het Bolyai weeshuis. Wij hebben bijna genoeg geld om een tweede 
kleine wasmachine voor ze te kopen en hopen op deze wijze het gewenste 
bedrag bijelkaar te krijgen. Wij staan aan het begin en eind van de ochtend 
bij de ingang met een bus. Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!!! 

Groet , Organisatie en fundraisers Bolyai 

--- 

Met vriendelijke groet, 

Namens bestuur en leerkrachten, 

 

Vera Meerstadt-Nicolasen 

Voorzitter NTC School Budapest 

 

Website: www.ntcschoolbudapest.nl  

Email: ntcschoolboedapest@gmail.com 


