
NIEUWSBRIEF  
Nederlandse Taal- en Cultuurschool Budapest 
 
Augustus 2012 
 
Beste ouders, 
  
De vakantie is voorbij, we beginnen binnenkort weer met de Nederlandse lessen. Nieuwe families 
heten wij van harte welkom in Boedapest en op de Nederlandse Taal- en Cultuurschool.   
 
We beginnen dit schooljaar net even iets anders dan voorgaande jaren, namelijk met de trieste 
mededeling dat op zondag 19 augustus 2012 ambassadeur Robert Milders is overleden. Dhr. 
Milders was beschermheer van de NTC school Budapest; als school zullen wij zijn enorme 
betrokkenheid en enthousiasme missen.  
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Bijlage: de schoolkalender 2012-2013 
 
Belangrijke data  
Maandag 3 september:  Eerste schooldag voor peutergroep, basis en voorgezet   
    onderwijs 
Dinsdag 4 september:   Eerste schooldag groep 1, 2, 7 en 8 
Maandag 10 september  Kennismaking ouders, presentatie leerkracht voor groep 3 t/m 6 

en de Vo groepen 
Dinsdag 11 september  Kennismaking ouders, presentatie leerkracht voor groep 1, 2, 7  
    en 8) 
Vrijdag 14 september  Borrelavond 
Zaterdag 6 oktober   familiedag, geheel in het teken van sport. Dit is tevens ook de  
    eerste verplichte cultuurdag. 
 
Dit schooljaar is er één inhaalles. Maandag 20 mei is Pinksteren en deze les zal ingehaald 
worden op woensdag 22 mei. Dit geldt alleen voor groep 3 t/m 6 en VO 1,2 en 3.  
 
 
De uitgebreide schoolkalender vindt u in de bijlage en is ook te vinden op onze website 
www.ntcschoolbudapest.nl  onder het kopje Documenten. 



Schoolgeld 
Het schoolgeld voor 2012-2013 bedraagt 425 euro per leerling. De factuur zal verstuurd worden 
met factuurdatum 1 september.  
De ouderbijdrage dient betaald te worden uiterlijk 30 kalenderdagen na dagtekening van de 
factuur. Meer informatie met betrekking tot de ouderbijdrage ontvangt u bij de factuur en kunt u 
terug vinden in de schoolgids. 
De bijdrage voor de peuters wordt, ieder half jaar opnieuw vastgesteld en is afhankelijk van het 
aantal peuters. Voor de periode september 2012 – januari 2013 is het bedrag Euro 405. 
 
Indien er een factuur wordt opgesteld ter attentie van een bedrijf, blijft het de verantwoordelijkheid 
van de ouder om ervoor te zorgen dat de rekening op tijd betaald wordt.  
 
Groepsindeling 2012-2013 
 
Groep Lokatie Leerkracht Lestijden 
Peutergroep Jókai Klub Jeanine van Zon en  

Pascale van Tongerloo 
maandag en woensdag 
9.00 – 12.00 

Groep 1 Jókai Klub Martine Bijvoet Dinsdag  8.30 – 11.30 
Groep 2 Jókai Klub Martine Bijvoet Dinsdag  11.45– 14.45 
Groep 3 AISB, Nagykovácsi Martine Bijvoet Maandag  13.00 – 15.30 
Groep 4 AISB, Nagykovácsi Marijke Ribbens Maandag  15.45 – 18.15 
Groep 5 AISB, Nagykovácsi Florence van der Biezen Maandag  15.45 – 18.15 
Groep 6 AISB, Nagykovácsi Maria Eigenhuis Maandag  15.45 – 18.15 
Groep 7 AISB, Nagykovácsi Marijke Ribbens Dinsdag  15.45 – 18.15 
Groep 8 AISB, Nagykovácsi Martine Bijvoet Dinsdag  15.45 – 18.15 
VO 1 AISB, Nagykovácsi Orsolya Réthely Maandag  15.45-18.15 
VO 2 AISB, Nagykovácsi Runa Hellinga Maandag  15.45-18.15 
VO 3 AISB, Nagykovácsi Martine Bijvoet Maandag  15.45-18.15 
VO 4 In overleg Orsolya Réthely In overleg 
IB In overleg Martine Bijvoet In overleg 
 
Locaties 
Peutergroep en Groep 1 en 2: Jókai Klub, Hollós utca 5, 1121 Budapest 
Groep 3 t/m 8 en VO: AISB Nagykovácsi Campus, 2094 Nagykovácsi 
 
Leerkrachten 
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Peter Thijssen als leerkracht VO en IB.  
Peter heeft besloten een andere baan te zoeken.  
 
Met vreugde delen we mee dat Florence van der Biezen dit jaar haar bevoegdheid tot leerkracht 
Basis onderwijs (BaO) heeft gehaald. 
 
Graag willen ook een nieuwe leerkracht voorstellen: Maria Eigenhuis.  
Maria woont sinds mei 2012 met haar gezin in Budapest. Zij heeft les gegeven op basisschool de 
Wegwijzer in Wijk bij Duurstede. Wij zijn erg blij dat Maria ons team komt versterken. 
 



CITO Eindtoets voorlichting groep 8 en VO-voorlichting 
Er zal dit jaar weer een speciale CITO Eindtoets voorlichting zijn voor de leerlingen en ouders 
van groep 8.  
op dinsdag 25 september 2012 zal de informatiemiddag plaatsvinden gedurende het laatste half 
uur van de les (van 17.45 uur).  
Op 26 maart 2013  zal er voor deze leerlingen en hun ouders een VO-voorlichting zijn. Tevens 
kunnen ouders op die middag de Eindtoets inkijken. 
 
CNaVT  
Vier leerlingen van VO 3 en VO 4 zijn geslaagd voor het CNaVT (Certificaat Nederlands als 
vreemde taal), profiel Hoger Onderwijs. 
Afgelopen school jaar heeft de Nederlandse school het CnaVT bij uitzondering aangeboden aan 
de leerlingen van VO 3. Tijdens de voorbereidingen bleek dat een aantal vaardigheden die in de 
toets aan bod komen (bijvoorbeeld samenvatten en het schrijven van betogen) nog niet 
voldoende beheerst worden in VO 3, waardoor naast de examentraining er naar verhouding te 
veel tijd besteed moest worden aan het aanleren van deze vaardighedendie in het Nederlands 
Onderwijs pas vanaf VO 4 expliciet onderwezen worden.  
De school heeft dan ook definitief besloten het CNaVT alleen vanaf VO 4 aan te bieden. 
De voorlichting voor de VO 4 leerlingen vindt plaats in november. 
 
Kennismaking leerkracht en ouders 
Het is zowel voor de leerkracht en de ouder prettig aan het begin van het schooljaar kennis 
gemaakt te hebben met de leerkracht(en) van uw kind(eren).  
Op 10 en 11 september nodigen wij alle ouders uit tijdens het laatste half uur in de klas om 
kennis te maken met de leerkracht. De leerkracht zal vertellen wat u en uw kind kunnen 
verwachten in het nieuwe schooljaar.  
Wij maken een planning waarbij u de mogelijkheid hebt verschillende leerkrachten te bezoeken.  
 
Familiedag 
Op zaterdag 6 oktober zal de familiedag plaatsvinden. Dit is een verplichte cultuurdag die in het 
teken zal staan van sport. De leerlingen zullen een ochtendprogramma hebben in de klas.  
’s Middags zijn alle ouders uitgenodigd voor een gezamenlijke sportdag. 
 
Oproep sportieve ouders 
Voor de sportdag zoeken wij ouders die iets kunnen vertellen over hun sport. Bent u een 
gedreven wielrenner, golfer, tafeltennisser of misschien wel bekend met de paardensport, laat het 
ons weten door een mail te sturen naar Martine Bijvoet,   lesbories@t-online.hu . 
 
Borrelavond 
Op vrijdagavond 14 september houden we een borrel voor alle ouders en leerkrachten. 
Tijdens deze borrelavond zullen wij tevens een korte presentatie houden waarin zowel het 
jaarverslag als het nieuwe cultuurprogramma worden uitgelegd. De insteek van deze borrel is 
informatie verschaffen, maar vooral ook om op informele wijze met bestuur, leerkrachten en 
overige ouders in contact te komen onder het genot van een drankje. 
 er een presentatie zijn over het cultuurprogramma van de NTC school Budapest en een korte 
presentatie van het jaarverslag. 
 



Enkele ‘schoolregels’ 
De 2,5 uur die de leerkracht beschikbaar heeft voor de lessen wordt ten volle benut. Een krap 
schema maar met alle inmiddels opgebouwde ervaring goed te doen. We hebben echter wel 
uw hulp en discipline  nodig, dus vandaar enkele ‘schoolregels.’: 
.•  Breng uw kind op tijd zodat de lessen niet worden verstoord. 
.•  Haal uw kind op tijd af, maar niet voor het einde van de lestijd. De leerkrachten zijn na 
 schooltijd niet verantwoordelijk voor uw kind(eren). 
.•  Licht de leerkracht telefonisch in wanneer uw kind niet aanwezig kan zijn en 
 Vermijd afwezigheid zoveel mogelijk. Let u hierbij op de absentieregeling. 
.•  Geef uw kind wat te eten en te drinken mee. 
.•  Zorg voor een stevige map van A4 formaat waarin alle schoolboeken en -schriften bewaard 
. en vervoerd kunnen worden. 
.•  Controleer elke week het huiswerk van uw kind. 
 
Absentieregeling 
Absentie van leerlingen en/of het niet maken van huiswerk levert niet alleen een minder 
resultaat op voor uw eigen kind, maar werkt ook demotiverend bij klasgenoten. 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. Wij verzoeken u dan ook om 
medewerking en begrip bij de naleving van onderstaande punten: 
1. U wordt verzocht uw kind voorafgaand aan de les telefonisch af te melden bij de leerkracht 
 van uw kind. 
2.  Ziekte geldt als absent, tenzij er een verklaring van de dokter of “schoolnurse” wordt 
 overlegd. 
3. Bij onafgemelde afwezigheid zal de leerkracht of assistent u binnen een half uur bellen om te 
 informeren waarom uw kind niet aanwezig is; onder lestijd is de school namelijk 
 verantwoordelijk voor de leerling. De leerling wordt als absent geregistreerd. 
4. Bij meer dan 4 keer absent per schooljaar, zal verplicht een les moeten worden ingehaald. 
 Het tijdstip hiervan wordt bepaald in overleg met de leerkracht. Als de les niet wordt 
 ingehaald, kan door het bestuur (na overleg met de docent) worden besloten dat (een deel 
 van) het jaar herhaald moet worden. Kosten voor het inhalen van een les bedraagt 50 Euro. 
5. Als blijkt dat een leerling het huiswerk niet gemaakt heeft, houden de leerkrachten zich het 
 recht voor de leerlingen tijdens de pauze dit te laten inhalen. 
 Aangezien het aantal lesuren per week beperkt is, adviseren wij ouders en leerlingen zo min 
 mogelijk lessen te (laten) missen. 
 
Absentie bij de toetszaterdag en cultuurdagen  
Indien uw kind onverhoopt niet bij een toetszaterdag aanwezig kan zijn bieden wij de 
mogelijkheid de toets, tegen betaling van 25 euro in te halen. Het tijdstip hiervan wordt bepaald in 
overleg met de leerkracht. 
 
Een cultuurdag (5,5 uur) staat gelijk aan 2 lessen. Als NTC school zijn we verplicht te streven 
naar 120 lesuren en dit is alleen haalbaar met de extra cultuurdagen. Wij verzoeken u dan ook er 
voor te zorgen dat uw kind aanwezig is op deze zaterdagen. 

Voor absentie tijdens een cultuurdag zijn we dus genoodzaakt 2 lessen te tellen. Dit betekent dat 
wanneer uw kind niet op de cultuurdag aanwezig kan zijn, hij/zij eerder in aanmerking komt voor 
het inhalen van een les. Zie hiervoor Punt 4. 
 



Het is niet mogelijk om bij een deel van een cultuur- of toetszaterdag aanwezig te zijn. Later 
binnenkomen of eerder weg gaan wordt niet geaccepteerd. 
 
Vervoer en lesuitval 
U dient, indien nodig, zelf vervoer van en naar school te regelen. Als uw kind gebruik maakt 
van de schoolbus, dient u zelf voor aan- en afmelding te zorgen bij de busorganisatie. 
Bij sluiting van de AISB in verband met sneeuwval of stroomuitval gaan ook de Nederlandse 
lessen niet door. De lessen zullen (onder voorbehoud) op zaterdag 23 maart worden ingehaald. 
 
Overige informatie 
Verhuizen 
Gaat u verhuizen, of krijgt u een ander telefoonnummer of e-mailadres, dan horen wij dat graag 
zo spoedig mogelijk. 
 
Rapporten 
Wilt u zo vriendelijk zijn het (NTC Budapest) rapport van uw kind tijdens de eerste les bij de 
leerkracht in te leveren? 
 
Boeken van de Nederlandse school 
Aan het eind van het schooljaar in juni zijn niet alle boeken ingeleverd. Zou u de boeken die het 
eigendom van de Nederlandse school zijn (methodeboeken en bibliotheekboeken) alstublieft 
tijdens de eerste les aan uw kind willen meegeven. 
 
Adressenlijst 
Ook dit jaar zal de adressenlijst van onze leerlingen onder de ouders worden verspreid, zodat 
ouders benaderd kunnen worden voor bijvoorbeeld carpoolen. 
Indien u bezwaar heeft tegen verspreiding van uw gegevens onder onze leerlingen verzoeken 
wij u dit per omgaande door te geven bij het secretariaat: ntcschoolboedapest@gmail.com 
 
Website 
De school zal zo min mogelijk drukwerk verspreiden. U ontvangt informatie van school via de 
leerkracht, per e-mail en via de website www.ntcschoolbudapest.nl. Veel documenten zijn ook via 
de website te downloaden.  
Tips of ideeën voor de website kunt u e-mailen naar ntcschoolboedapest@gmail.com. 
 
De NTC School Budapest is ook te vinden op Facebook. Hier vindt u tips en regelmatig leuke 
links.  
 
Jubileumboekje 
Tijdens het jubileumfeest gehouden op 16 juni j.l. hebben alle families van het schooljaar 2012-
2013 het jubileumboekje ‘Verhalenvertellers’ mogen ontvangen. Mocht u nog geen boekje 
hebben, dan kunt u dit alsnog ophalen bij Martine Bijvoet. 
 
Wilt u een extra exemplaar? Dit kan tegen een betaling van de kostprijs van 2.500 huf.  
 
Foto’s 
Graag zouden we op onze website en Facebook-pagina foto’s die gedurende het schooljaar bij 
de diverse activiteiten genomen zijn plaatsen. Indien u hiertegen bezwaar heeft verzoeken wij u 
dit per omgaande door te geven bij het secretariaat: ntcschoolboedapest@gmail.com



Contact 
Het algemene e-mailadres van de school is: info@ntcschoolbudapest.nl. Alle e-mails die 
gestuurd worden naar dit adres komen binnen bij zowel het secretariaat en de directie.  
De e-mails verzonden aan ntcschoolboedapest@gmail.com komen alleen binnen bij het 
secretariaat. 
Voor onderwijskundige vragen kunt u terecht bij Martine Bijvoet, lesbories@t-online.hu,  
telefoon: 06 30 241 2546. 
 
Wij hopen dat u met ons weer alle vertrouwen heeft in een goed schooljaar. 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u zich altijd richten tot het bestuur of de 
directeur van de school. 
Op onze website kunt u alle informatie nalezen: www.ntcschoolbudapest.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur en de leerkrachten, 
Karen Höhner, voorzitter 
 
www.ntcschoolbudapest.nl 


