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Onderwerp:

Notulen vergadering Ouderraad d.d. dinsdag 13 oktober 2015

Aanwezig:
Caroline Vos, Sep Wernsen, Connie Dollevoet, Frank van der Vlugt, Kees Maas,
Schoolleiding: Niels Brans.
Afwezig: Hélène Munnik, Ilse Pijnenburg
1.
2.

Opening.
Welkom allemaal.

Notulen 7 september 2015
 Naar aanleiding van: Bl.1: tijdelijke waarneming HAVO-directeur.
Brief hierover verspreid onder alle HAVO-ouders. Connie heeft (nog) niets
ontvangen en checkt.
<CD>

3.

Ingekomen stukken:
 Definitieve slagingspercentages 2015 zijn verspreid. Alhoewel HAVO resultaten
vergelijkbaar zijn met het landelijk gemiddelde, is de school niet tevreden.
Onderwerp zal opnieuw op agenda geplaatst worden als vacature is ingevuld en
plannen bekend zijn.
 Algemeen en financiëel jaarverslag 2014/15 (concepten, ter bespreking)
 Rekening taart (Dag van de leerkracht) is naar de ouderraad mailbox verstuurd
Doorsturen naar penningmeester.
<FvdV>

4.

Mededelingen Schoolleiding:
 Vechtincident in september. Er wordt uitgelegd wat de school gedaan heeft en
welke maatregelen genomen zijn. In het voortraject zijn al signalen opgepikt en
programma’s gestart voor beide personen.
De ouderraad vindt dat dit incident goed is afgehandeld maar wil wel graag weten
of het protocol toereikend is en waarom het zo fout is gegaan.
 ‘Sport extra’: besluit genomen om vanaf volgend schooljaar iedereen de
mogelijkheid te geven twee uren extra sport te kiezen. Er zijn al enthousiaste
reacties geweest in de pers. Voor Tilburg e.o. is het WillemII-college de eerste.
 Nieuw schoolplan. Er worden verschillende WerkGroepen opgestart. O.a. een WG
‘Interactie met de omgeving’ waarvoor men leerlingen en ouders zoekt. De
ouderraad is bereid hier zelf aan mee te werken maar ook om het ouderpanel
hierbij te betrekken. De school bereidt de plannen eerst voor.
<NB>
 Subsidieaanvraag mobiel podium. Deze is reeds vorig schooljaar toegekend.
De school wil bij nader inzien toch liever een uitbreiding van het vaste podium in
plaats van een mobiel podium. De ouderraad wordt gevraagd of ze hiermee kan
instemmen m.h.o. op de subsidie. Ouderraad heeft geen principiële bezwaren en
is akkoord maar wil wel graag geïnformeerd worden als het nieuwe plan klaar is.
 Lustrum: opzet en begroting is besproken. Ouderraad heeft geen opmerkingen en
verwacht dat het lustrum een positieve spin-off zal geven voor onze school.
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5.

Jaarvergadering 2015 dinsdag 3 november
 Programma: inloop met koffie/thee, formele gedeelte, klassikaal gedeelte en
plenaire lezing en daarna discussie en borrel.
 Er is een geslaagde voorbespreking geweest op school met Bob Hofman.
Alle benodigde voorbereidingen doorgenomen in de collegezaal.
 Er zijn drie docenten beschikbaar voor de workshops.
Komende week start school met de voorbereidingen voor de levende standbeelden en met de promotie via de sociale media.
<NB>
 Caroline zal de avond voorzitten vanuit de ouderraad.
Bij vragen over het financiële gedeelte zal de penningmeester toelichting geven.
Aandachtspunten: oproep voor nieuwe leden van kascommissie en nieuwe leden
ouderraad. Geslonken reserves vanwege enkele bijzondere subsidieaanvragen.
Voorstel om volgend schooljaar de ouderbijdrage te verhogen van 3 naar 5 Euro.
Kopjes opruimen.
 Stukje Willemtweet Jaarvergadering. Deadline dinsdag 20 oktober.
<CV>
 K/T bij binnenkomst en borrel in de gang bij collegezaal.
Catering uitbesteden: navragen voor 75 personen op basis van personele
ondersteuning tot na de koffie en het klaarzetten van de borrel. Ouderraad
schenkt zelf de borrel uit en ruimt alles op.
<NB>
 4x Bloemen en 3x boekenbonnen regelen.
<SW>
 Algemeen jaarverslag (concept) besproken. Vanuit de ouderraad het verzoek om
een opmerking toe te voegen over de geslonken reserves vanwege enkele
bijzondere subsidies.
 Financiëel jaarverslag is toegelicht. ‘Presentje geslaagden’ zal in begroting
2015/16 worden opgenomen. Verder geen opmerkingen.
<KM>
Voor volgend schooljaar overweegt de ouderraad de bijdrage voor de
oudervereniging te verhogen naar 4 of 5 Euro. Dit zal via de MR geregeld moeten
moeten worden. Voorstellen op jaarvergadering.
<CV/KM>
 Promotie/uitnodigingen: via twitter en facebook zal school gefaseerd
berichten verspreiden vanaf 19 oktober.
<NB>
Vandaag al 32 aanmeldingen. Dinsdag 22 oktober herinneringsmail met daarbij
het algemene en financiële jaarverslag.
<FvdV>
 Binnenkomst-bij K/T: Niels overlegt met MUSP mw. Cuppers voor naar ideeën en
mogelijkheden om verschillende tijden uit te beelden. Met muziek?
<NB>
 Uitnodiging naar Barry Stottelaar en papieren uitnodigingen versturen.<FvdV>
 Uitnodiging naar Bob Hofman sturen.
<CD>

6.

Werkgroepen
 Financiën:
Kascontrole zal 14 oktober plaatsvinden.
 WG communicatie.
Ouderpanel: werkgroep heeft problemen met de google account.
Na overleg: ondersteuning vragen naar support ICT.
Sep zou graag deze taak willen overdragen. Volgende vergadering.
 Subsidie-aanvragen: geen.
 Lief en Leed. Voorschot is verleend vanuit de penningmeester.
 MR: verslag door Kees Maas van zijn eerste MR-vergadering. Geen
bijzonderheden.

7.

<SW>

Rondvraag en sluiting
Geen opmerkingen.


Volgende vergadering: maandag 7 december 2015 20:00uur.
(2016: dinsdag 26/01; maandag 07/03; dinsdag 19/04; maandag 13/06)
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