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Onderwerp: NOTULEN VERGADERING OUDERRAAD dinsdag 18 oktober 2016

Aanwezig: Sep Wernsen, Frank van der Vlugt, Kees Maas, M.Caroline Vos (notulen), Niels
Brans, Jan de Veer.
Afwezig m.k.: Ilse Pijnenburg, Rob de Haas
Plaats:
Tijd:

Koning Willem II College
20.00 uur – 22.00 uur

Agenda
1.
Opening.
2.

Notulen vergadering maandag 19 september 2016 worden goedgekeurd. De gele
weken worden goed ontvangen.

3.

Ingekomen stukken:
- Mailbox ouderraad:
- Bedankjes naar ouderraad voor attenties Mw.Lambooij en Mw.v.d.Heijden
- aanmelding nieuwe ouder voor de ouderraad. We gaan nog actief werven via
de WillemTweet om een evenrediger afdelingsvertegenwoordiging te krijgen.

4.

Vanuit de schoolleiding:
- Klankbordgroepen ouders. Vanuit de kwaliteitszorg, wordt binnen het
schoolplan voorgesteld om klankbordgroepen op te zetten als evaluatieinstrument. Jan de Veer heeft het voorstel toegelicht om deze
afdelingsgewijs te organiseren (zie bijlage). Relatie ouderraad, zoals
passend binnen de rest van het schoolplan. Idee is ouders uit te nodigen,
maar ook open te inviteren via de WillemTweet. Aansluitend volgt ook nog
uitleg over de leerlingenraad en de opzet daarvan. Suggestie link met
ouderpanel.
-

Kunstgrasvelden: bericht van totaal 5 ouders naar aanleiding van Zembla
programma over rubberkorrels. Voorlopig wordt er niet meer op de
kunstgrasvelden gesport (geldt voor de laatste 2 weken buitenseizoen).
Gemeente heeft andere velden beschikbaar gesteld. Wethouder was op
bezoek en is op de hoogte gesteld. In de winter speelt dit niet, we hopen
voor het nieuwe buitenseizoen een andere oplossing te hebben. Er wordt
geen media-aandacht gezocht.

-

Oudergesprekken, nieuwe opzet. Oproepen voor de gesprekken voor de
toetsweek zijn de deur uit. Voorbereiding loopt nu in de gele week – is
even wennen voor iedereen. Bedoeling is ook efficient overleggen. Op
verzoek van de oudergeleding in de MR is een extra avond toegevoegd in
het voorjaar voor pakketkeuzes e.d. Eerste evaluatie van de nieuwe opzet
wordt op de januari-agenda geplaatst.

-

Schoolplan, interactie omgeving, projecten vakgroepen. Er wordt uitleg
gegeven over de punten, die allereerst aandacht verdienen en de focus in
de komende periode. En wat er precies gebeurt op dit moment. Belangrijk
is dat dit noodzakelijk is voor de school vanwege dalende leerlingaantallen.
Graag dit opnieuw terug laten komen op de januari-vergadering.
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5.

Jaarvergadering: dinsdag 15 nov. 2016
- Thema: ‘Tolerantie 2020’.
- Programma:
• Officiëel gedeelte: financiële en algemene terugblik
• Lezing over historie Willem II college (Hr.Scholtes)
h.scholtes@willem2.nl
• Helder theater, 3 scenes
• Afsluiting N.Brans
actie Sep/Caroline
- Voorbereidingen:
• Uitnodiging; social media; WillemTweet voor 7-11
• Uitnodiging docenten: aparte uitnodiging maken
actie Frank
• Ruimte; catering via school; benodigdheden: A5-vellen actie Frank
• Muziek tevoren afstemmen met Marjolein Cuppers
actie Frank
• Attenties muziek/sprekers
actie Sep
• Financiele afhandeling
actie Kees
• Algemeen & financiëel jaarverslag. Verantwoording.actie Kees/Frank
• Stukken op de website. Ouders informeren WTweet
actie Frank
• Begroting met verhoogde ouderbijdrage vanaf 2016/17
• Evaluatie via ouderpanel

6.

Communicatie:
- Ouderpanel: overdracht van Connie; verwerking 48 nieuwe
aanmeldingen; planning/onderwerp volgende enquête.
- Rob heeft optie gevonden op nieuwe tool.
actie Rob/Kees/Ilse
- Gewijzigde mailbox ouderraad, werkt weer.

7.

Werkgroepen:
- Lief en Leed: loopt.
- MR, feedback, vergaderdata: schoolplan is besproken en geaccordeerd
en bevorderingsnormen zijn helderder geformuleerd.
- Subsidieaanvragen: lustrum als bekend wordt vastgesteld
- Financiën: voorbereiding jaarverslag
- Website: update
actie Frank

8.

Rondvraag:

Uitreiking certificaten Cambridge/Goethe/Delf Scolaire was wat onevenwichtig, voor Duits
heel goed.
Vergaderdata: (Di 15/11 JV); Di 17/1; Ma 6/3; Ma 8/5; Di 20/6
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