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Beste ouders,  
 
De Algemene Ledenvergadering (AGM) vindt woensdag 8 
november plaats op de HSL. Wij hopen u natuurlijk op de 
AGM te mogen begroeten. Tijdens deze vergadering zullen 
de Board, Adviesraad en het MT u inlichten over het 
afgelopen schooljaar op beleids-, organisatorisch en 
financieel niveau. Voorafgaand aan deze AGM zal het 
Learning Support Team het een en ander vertellen over de 
Learning Support op de HSL en is er gelijktijdig een sessie 
waarin Nederlands als tweede taal centraal zal staan.  
Tevens is er tijd om school gerelateerde vragen te stellen. 
Tijdens deze 'Q&A'-sessie kunt u vragen stellen, waar wij als 
MT, Board en AR dan op in zullen gaan. Afsluitend is er een 
gezellig samenzijn, onder het genot van een drankje. 
 
We hebben vanochtend genoten van de assembly van 
groep1/2A . De kinderen hebben de schoolregel ‘Ik ben 
voorzichtig met spullen van mijzelf en van een ander’ vol 
enthousiasme uitgelegd middels een aantal slides die over 
hun eigen klassensituatie gingen. De assembly werd 
afgesloten met een prachtig liedje. 
 
Op de HSL gaan een goede sfeer en optimale 
onderwijsprestaties hand in hand. We streven ernaar dat 
de leerlingen veel leren en met plezier naar school toe 
gaan. Als school hechten wij veel waarde aan het 
scheppen van een optimaal leef- en werkklimaat.  
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De HSL biedt een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving, waarin kinderen 
uitgedaagd worden om doelgericht te leren en samen te werken. Onderwijs wordt gezien 
als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. 
Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leerkrachten, ouders en 
leerlingen een open houding hebben naar elkaar en eerlijk met elkaar communiceren en 
vertrouwen in elkaar hebben. Om dit te stimuleren heeft de HSL schoolregels opgesteld 
die de basis vormen voor een goed en veilig pedagogisch klimaat. De leerlingen, het 
team en de ouders worden geacht zich aan die gedragsregels te houden, zich er 
verantwoordelijk voor te voelen en elkaar er op aan te spreken. Het een en ander staat 
beschreven in het Gedragsprotocol van de HSL. Dit document is uitgebreid met de 
leerkrachten, Board en AR van de HSL besproken en is te lezen op de website van de HSL. 
 
De kinderen van groep 8 zullen op dinsdag 8 november deelnemen aan de jaarlijkse 'Bukit 
Tinggi Friendship Day'.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines Principal HSL 
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De HSL is per 18 december 2018 op zoek naar een 

 

Admissions Officer m/v 
(21 uur per week) 

 
De Hollandse School in Singapore is een Nederlandstalige peuter- en basisschool 
met in totaal 370 leerlingen (55 peuterschool/315 basisschool) en verzorgt 
onderwijs aan kinderen van ouders die in Singapore werkzaam zijn. Het bestuur 
wordt onder meer gevormd door vertegenwoordigers van bedrijven die de school 
hebben opgericht in 1920. 

De missie van de school is: ‘De Hollandse School in Singapore wil een uitstekende 
school zijn met een gecombineerd Nederlands en internationaal curriculum, waar 
het leerproces van het kind centraal staat. Wij zijn een school die openheid, 
respect en passie uitstraalt en waar leren leuk is. In een veilige omgeving en met 
veel individuele aandacht halen we het beste uit elk kind.’ 

Takenpakket 
De admissions officer werkt op de administratie van de HSL en vervult de rol van 
admissions officer. Hij/zij is het aanspreekpunt voor nieuwe ouders en draagt zorg 
voor het inschrijvingsproces van nieuwe leerlingen en de uitschrijving van 
vertrekkende leerlingen. Hij/zij enthousiasmeert nieuwe ouders en voorziet hen van 
de juiste informatie. Hij/zij voert werkzaamheden uit ten behoeve van de 
inschrijvingen, leerlingenadministratie en diverse taken voor het management. 
Daarnaast voert de admissions officer een heel scala aan overige administratieve 
en projectmatige taken uit. 
 
Hij/zij heeft o.a. contact met collega’s, ouders, leerlingen, Singaporese en 
Nederlandse instanties (MOE, ICA, Stichting NOB).  
 
Functie-eisen 

● Niveau: HBO/ Hogeschool werk- en denkniveau 	
● Werkervaring in een soortgelijke functie 	

 
Wij verwachten van een kandidaat dat hij/zij 

● Communicatief sterk is	
● Zeer goed administratief onderlegd is	
● Zich snel de noodzakelijke kennis van Singaporees recht met betrekking tot 

de HSL eigen kan maken.	
● Een prettige relatie met de ouders kan onderhouden	
● Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en 

Engels bezit	
● Uitstekende vaardigheden met Excel 	
● Ervaring heeft met Apple, Word en Outlook	
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Beste leden/ouders van Hollandse School Limited,   
  
Graag nodigen wij u uit voor de 35e algemene jaarvergadering (Annual General 
Meeting of AGM) van de Hollandse School Limited. De vergadering is op woensdag 8 
november om 20.00 uur op school. Hieronder vindt u de agenda voor de vergadering.  
  
Vanaf 1 november a.s. kunt u, bij de administratie, het accountantsrapport over het 
schooljaar 2016-2017 en het budget voor het schooljaar 2017-2018 inzien. Het bestuur zal 
tijdens de vergadering verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. 
  
Uiteraard is er ook tijd beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. U kunt uw 
vragen tijdens de vergadering stellen, maar het bestuur stelt het op prijs indien u uw 
vragen van te voren per e-mail aan ons doorgeeft (bestuurhsl@hollandseschool.org) of 
aan de Adviesraad (adviesraad@hollandseschool.org). 
  
Uw rol tijdens de vergadering is die als lid van de HSL. U kunt zich als lid voor deelname 
aan de vergadering laten vertegenwoordigen (door een ander lid, maar ook door een 
niet-lid). Voor meer informatie kunt u de statuten inzien, te vinden bij de administratie van 
de HSL. 
  
We sluiten de vergadering af met een borrel. In verband daarmee verzoeken wij u uw 
komst uiterlijk maandag 6 november per reply e-mail aan de administratie door te geven 
(adminhsl@hollandseschool.org).  
  
Wij hopen u te ontmoeten op de AGM.  
  
Met vriendelijke groet,  
Bestuur HSL  
  
Agenda Annual General Meeting Hollandse School Limited  
(Datum: 8 november 2017; 20:00; HSL)  
  

1. Opening 
2. Terugkoppeling vorige AGM 
3. Bevestiging van nieuwe bestuursleden 
4. Jaaroverzicht HSL (door Board, Management en Adviesraad) 
5. Financieel overzicht 
6. AOB & Vragen  
7. Sluiting & Borrel (naar verwachting rond 22:00 uur) 
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Dear Members/Parents of Hollandse School Limited,   
  
We are pleased to invite you for the 35th Annual General Meeting (AGM) of the 
Hollandse School Limited (HSL). The meeting will be held on Wednesday November 8th, 
20:00 hours at school. The agenda for the meeting is provided below.   
  
As of November 1, you will be able to review the Financial Statements of the school year 
2016-2017 and the budget of the school year 2017-2018. These will all be available at the 
administrative office of the school. During the AGM the board will give account of its 
policies.  
  
Obviously, there will be time available to address questions. You can ask your questions 
during the AGM, but the board would appreciate it if you can provide your questions 
beforehand to a representative of the Board (bestuurhsl@hollandseschool.org) or 
Advisory Committee (adviesraad@hollandseschool.org). 
 
Your role during the meeting is one of members of HSL, as described in the company acts. 
Voting rights are conferred on persons registered as member of HSL. Each member can 
appoint a proxy to represent the member during the AGM. The proxy needs not be a 
member of HSL. For more information on this please see the articles of association of the 
HSL available at the administration. 
  
The meeting will be concluded with drinks. Kindly express your interest to attend the 
Annual General Meeting by 6 November (email to adminhsl@hollandseschool.org).  
  
We are looking forward to your presence.  
  
Best regards,  
Board HSL 
  
 Agenda Annual General Meeting Hollandse School Limited  
(Date: November 8, 2017; 20:00h; Location: HSL) 
 

1. Opening 
2. Follow up last AGM 
3. Nomination of Governors 
4. Overview HSL (by Board, Management and Advisory Committee) 
5. Financial overview 
6. AOB & questions 
7. Closing & Drinks (expected at around 22:00 hours) 
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Op de HSL wordt hoofdzakelijk Nederlandstalig onderwijs gegeven. Hoe beter het begrip 
en het gebruik van de Nederlandse taal is bij een leerling, hoe makkelijker het is voor hem 
of haar om de instructie te begrijpen en te communiceren met klasgenootjes. De leerling 
voelt zich competent en ontwikkelt de vaardigheden om het onderwijs actief te kunnen 
volgen. Een goede ontwikkeling van de Nederlandse taal is dus heel belangrijk voor uw 
zoon of dochter.  
 
Op de HSL zitten leerlingen waarbij Nederlands niet de moedertaal is. Ook zitten er 
kinderen op school waarbij Nederlands wèl de moedertaal is, maar die in het dagelijks 
leven worden omringd door een andere taal. Beide factoren zijn van invloed op de 
taalvaardigheid van het kind.  
 
Omdat de HSL het heel belangrijk vindt dat alle kinderen zich de Nederlandse taal 
eigenkunnen maken, willen we graag een avond organiseren om het belang hiervan uit 
te leggen. Daarnaast willen we laten zien wat de HSL doet om de Nederlandse taal te 
stimuleren. Tevens willen we hele concrete adviezen geven wat u als ouder kan doen ter 
stimulans van de taalontwikkeling. Daarnaast is er ruimte om eventuele vragen te 
beantwoorden. 
 
Deze Engelstalige informatieavond vindt plaats op woensdag 8 november.  Op deze 
avond is ook de AGM gepland. De informatieavond over Nederlands als tweede taal 
start om 19.00 uur voorafgaand aan de AGM die om 20.00 uur begint.  
 

 
Tijdstip Presentatie Tijdstip Presentatie 

19.00-20.00 Presentatie NT2 19.00-19.30 LSC 

19.30-20.00 Q&A AGM 

20.00-21.00 AGM 
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Sinterklaas komt met zijn Pieten op zaterdag 18 november 2017 om 10.00 uur aan bij 
‘Singapore River Cruise - Bayfront South Jetty’ (bij de Marina Bay Sands Mall) in Singapore. 
 
Aansluitend is er een feestelijk programma op de Hollandse Club (HC). 
Let op! Helaas is het niet of nauwelijks mogelijk om bij de Hollandse Club te parkeren. We 
raden daarom iedereen aan om met een taxi of het openbaar vervoer naar de 
Hollandse Club te komen. Bij de Hollandse Club kunt u kaarten kopen om gebruik te 
maken van vervoer per bus tussen de Hollandse Club en ‘Bayfront South Jetty’ en weer 
terug. 
  
Het thema rondom Sinterklaas brengt elk jaar weer verrassende ontwikkelingen binnen de 
school. Ook dit jaar zal dat niet anders zijn. Uw kinderen zullen u hierover zeker informeren. 
  
Op vrijdag 1 december 2017 verwelkomen we de Sint en zijn Pieten op de HSL. Om 08.30 
uur komt het gezelschap vanaf de galerij en de tribune naar beneden naar de feesttent. 
Na dit welkom brengt de Sint een bezoek aan de kinderen van Jip en Janneke en de 
basisschool.   
In verband met de grote drukte, verzoeken wij u met openbaar vervoer te komen, want 
de parkeermogelijkheden zijn beperkt. 
  
U bent van harte welkom om het programma van 08.30 tot 09.15 uur bij te wonen, 
daarna gaan we (zonder ouders) verder in de groepen. 
  
In de komende weken zijn er de volgende Sinterklaasactiviteiten op de HSL. Noteer alvast 
in uw agenda: 
  
·      Vrijdag 10 november: 

• Lootjes trekken  groep 5 t/m 8. 
 

·      Donderdag 16 november: 
• Versieravond door ouders 19.30 uur. Opgeven kan via de groepsmoeders. 

 
·      Zaterdag 18 november: 

• Intocht 10.00 uur ‘Bayfront South Jetty’ met aansluitend programma op 
Hollandse Club. 
 

·      Woensdag  22 november: 
• Schoen zetten. Kinderen mogen deze dag hun schoen 

mee naar school nemen. 
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Beste ouders, 

 
Wij, van de Sinterklaas werkgroep, zijn op zoek naar mensen die willen helpen 
met het opknappen en uitbreiden van de Sintdecoratie. 
 
Op maandag 13 oktober, om 15.45 uur. Gaan we de huidige Sinterklaasversiering 'up 
pimpen.' 
 
Kunt u bijvoorbeeld goed tekenen/schilderen, bent u creatief met stoffen, vilt en/of 
andere materialen, meldt u dan aan op onderstaand emailadres. 
merellinzell@hollandseschool.org 

2

·      Vrijdag 1 december: 
• Sint HSL 08.30 tot 13.30 uur (voor ouders van 8.30 tot 9.15 uur) 

 
·      Dinsdag 5 december: 

• 15.45 uur opruimen Sinterklaasversiering door ouders. Duurt ongeveer een uurtje. 
(Opgeven kan via de groepsmoeders.) 

 
In alle groepen worden pepernoten gebakken in de periode van 20 t/m 30 november 
2017. Wie zoet is krijgt lekkers………! 
 
Sinterklaas neemt ook de nodige lekkernijen mee. Mocht uw kind allergisch zijn voor dit 
snoepgoed verzoeken wij u dit onmiddellijk door te geven aan de groepsleerkracht 
(Uiteraard hoeft dit geen tweede keer als u dit al gedaan heeft). 
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van allergieën of wijzigingen. 
  
 
Wij wensen u een fijne Sinterklaastijd toe. 
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Heeft U Sinterklaas lekkernijen besteld op school en betaald, dan kunt u deze ophalen bij 
de frontdesk op:  
 
Dinsdag 14 en woensdag 15 november 
08.00-09.00 uur 
14.30-16.00 uur 

 
Wilt u de bevestiging van de bestelling meenemen bij het 
ophalen? 
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We are pleased to inform you that the Hollandse School in Singapore received new 
catalogs from the worldwide Scholastic Book Club.  
 
Scholastic Book Club is an exclusive school-based club that offers high quality; grade-level 
appropriate books for preschoolers who are beginning to appreciate reading with adult 
assistance, to independent readers who read on their own, at low prices (30%-80% lower 
than retail prices). To inject the fun element in reading, the Book Club’s selections have a 
wide variety of genres and themes, including classics, award winners, famous authors, 
recently released titles and books related to other popular children’s media such as 
movies and television shows. The catalogues and order sheets are distributed to all 
students this week. Your child/children will be bringing them home and we urge you to 
look out for them in their school bag.  
 
Scholastic is the largest publisher and distributor of children’s book in the United States. For 
more than 90 years, Scholastic has created quality products and services that educate, 
entertain and motivate children. It has a corporate mission of instilling the love of reading 
and lifelong learning in all children, and recognizes literacy as the corner stone of a child’s 
intellectual, personal and cultural growth. 
 
To order: 

Simply fill out your order sheet at the back of the flyer and return it to the classroom 
teacher no later than Monday November 13th 2017. 

 
There are two methods of payment, cheque or credit card. Please ensure that 
cheques are made payable to Scholastic Education International (Singapore) Pte 
Ltd. The orders will be delivered within 3-4 weeks and sent home with your child.  

 
This book club is not mandatory and you have the choice to order or not to order at 
any time when the catalogues come out.  

 
We trust that all the above information will get you started and if there are further 
questions feel free to contact Linda at 
bibliohsl@hollandseschool.org  



 

 

  

 
 

 

 

 

 

ü VRIJDAG 17 NOVEMBER 

RAPPORTEN MEE NAAR HUIS 

 

ü ZATERDAG 18 NOVEMBER  

AANKOMST SINTERKLAAS 09:30 uur 

• Bayfront South Jetty 

 

ü DINSDAG 21 NOVEMBER 

OUDERGESPREKKEN 

 

ü DONDERDAG 23 NOVEMBER 

OUDERGESPREKKEN 

 

 

ü WOENSDAG 8 NOVEMBER  

PRESENTATIE NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL  

19:00 uur 

en 

BIJEENKOMST LEARNING SUPPORT 19:00 uur 

 

ü WOENSDAG 8 NOVEMBER  

o ALGEMENE JAARVERGADERING 

• Q & A 19:30 – 20:00 uur 

• Algemene jaarvergadering  

20:00 – 21:00 uur 


