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Onderwerp: VERGADERING OUDERRAAD maandag 19 september 2016

NOTULEN
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:

1.

Koning Willem II College
19.00 uur – 21.30 uur
Sep Wensen, Frank van der Vlugt, Ilse Pijnenburg, Niels Brans,
Rob de Haas, Kees Maas Afwezig m.k.: Caroline Vos.

<actie door:>
Opening.
De ouderraad is kort aanwezig tijdens de ouderavond van de brugklassen. Frank houdt
een praatje om de ouderraad te promoten en alle leden worden aan de ouders
voorgesteld. Hierna gaat de vergadering verder in de vergaderruimte. Rond 20:00 uur
wordt dit nog een keer herhaald.

2.

Notulen vergadering maandag 13 juni 2016
- Actiepunt 2: Het schoolplan is uiteindelijk net voor de zomervakantie goedgekeurd.
Definitieve schoolplan naar leden ouderraad sturen.
<Niels>
- Actiepunt 3: Vergaderdatum is 20 juni 2017 (staat als 29 juni in Jaarkalender)
- Actiepunt 10: Website moet nog aangepast worden.
<Frank>
- Notulen worden goedgekeurd

3.

Ingekomen stukken
- Frank heeft nog niet gekeken naar de ouderraad mailbox.
- De rekening van Intermezzo is direct naar de school gestuurd i.p.v. de ouderraad.
Rekening Intermezzo overmaken aan school.
<Kees>

4.

Mededelingen directie.
- Nu het schoolplan is goedgekeurd zijn er verschillende werkgroepen gestart om dit
verder uit te werken. De plannen zullen eind dit jaar naar de MR gaan.
Planning: rond feb/mrt klaar zodat er volgend schooljaar gestart kan worden.
- Klankbordgroepen: Dit schooljaar wordt hiermee voor de eerste keer gestart.
De relatie en inzet van de ouderraad moet nog uitgewerkt worden.
<Niels>
- Examenresultaten 2015/2016:
• Resultaten VWO iets lager dan vorige jaren. Verder naar tevredenheid.
• Resultaat HAVO ligt 1% hoger dag vorig jaar. Er ligt een actieplan klaar om de
HAVO te verbeteren, waarbij de focus gaat liggen op rekenen. Docenten krijgen
dit schooljaar maatwerkuren, o.a. om leerlingen bij te kunnen spijkeren.
- Het nieuwe schooljaar is prima gestart mede dankzij de extra vrije maandag,
waarop nog de laatste roosteraanpassingen en afstemmingen konden gebeuren.
- Dit schooljaar is voor het eerst een brugklasfeest georganiseerd in de 1e week om
de leerlingen snel met elkaar en de school vertrouwd te maken.
- Eind december komt er weer een schoolfeest voor alle klassen met instemming
van de leerlingenraad
- 3x per jaar is er een verkort lesrooster (gele weken). Deze weken zijn bedoeld om
meer rust te brengen in het rooster en activiteiten te concentreren: toetsen
bovenbouw en practica examenleerlingen, voorheen in de toetsenweek gepland.
De “vrije”middagen zullen gebruikt worden voor rapportbesprekingen onderbouw.

koningWillemIIcollege| Tatraweg 80 | 5022 DS Tilburg | 013 - 543 66 31 | info@willem2.nl

willem2.nl

-

Zomerschool 2016 was een succes. 75% van de leerlingen is alsnog bevorderd
naar het volgende jaar
Oudergesprekken: gesteund door de uitkomst van de ouderpanel-enquête is de
duur van het gesprek aangepast (10 min.). School heeft ook de opzet van het
oudergesprek vanaf dit schooljaar aangepast met als doel om ouders en leerling
vóór de toetsweek bij te sturen. Vandaar 2 mentorgesprekken en 1 gesprek met
een vakdocent. Het gesprek met de vakdocent zit kort op het 2e mentorgesprek.
Goede communicatie met de ouders over de opzet van deze gesprekken is
belangrijk!
De terugkoppeling enquête ouderpanel ‘Oudergesprekken’ is in de WillemTweet
gezet (sept.2016).

5.

Communicate:
- Met het vertrek van Connie uit de ouderraad gaan Rob, Kees en Ilse zich met het
ouderpanel bezighouden. Kees gaat zich in de technische kant verdiepen en Ilse
biedt ondersteuning indien nodig. Rob biedt zich aan om te kijken naar eventuele
alternatieven voor Google!
<Kees, Ilse en Rob>
- Frank neemt contact op met Connie over de overdracht
<Frank>
- Sep regelt nog een bos bloemen en kadobon.
<Sep>

6.

Jaarvergadering dinsdag 15 nov 2016
Rob, Carolien en Sep zijn tweemaal bij elkaar geweest met het volgende voorstel:
• Begin met algemene gedeelte.
• Daarna praatje Dhr. Scholtes over Helga Deen. Hierin ook duidelijk maken wat
openbaar onderwijs is. <actie Niels> Dhr. Scholtes hiervoor benaderen.
• Er is contact geweest met Hester (Helder Theater). Voorstel is om 3 scènes te
spelen die zijn voorgedragen door de Ouderraad, Na elke scène volgt een
discussie. Carolien zal gespreksleider zijn. Niels wordt gevraagd voor een
afsluitend praatje en voor ondersteuning Carolien.
- Niels mist in het voorstel scènes van een voorbeeld over de ouders.
- Niels stelt voor om de jaarvergadering in de aula te doen en de ouders in groepjes
aan tafeltjes te laten zitten. 1 gesprekleider per tafel.
- Voorbereiding:
• via social media (Facebook)
<Carolien>
• Voor de herfstvakantie een mail naar alle ouders.
<Frank>
• In de WillemTweet van 11 november nog een herinnering.
<Frank>
• Catering? Contact opnemen met Lex Stawicki.
<Frank>
• Financieel jaarverslag: Ouderraad heeft 5 jaar lang 1500 euro ( totaal 7.500 )
gereserveerd voor een bijdrage aan het 150-jarig bestaan van de school.
Officiële subsidieaanvraag ontbreekt nog en zal door de school worden ingediend.
Het verzoek zal aan alle leden worden voorgelegd.
<Niels>
- De ouderbijdrage is met 5 euro verhoogd (nu totaal 8 euro) i.p.v. totaal 5 euro.
Niels gaat uitzoeken wat er precies gebeurd is informeert Kees.
<Niels>

7.

Werkgroepen:
- Lief en Leed: afgelopen schooljaar hogere kosten. Veel jubilea e.d.
- MR: Nog niet vergaderd dit jaar

8.

Rondvraag en sluiting.
- Sep: 5 oktober is de dag van de leerkracht. Blijkbaar heeft school al de taart
geregeld die dag. De rekening hiervoor mag naar de Ouderraad.

Volgende vergaderingen: di 18/10; di 17/1; ma 6/3; ma 8/5; di 20/6
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