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Onderwerp: NOTULEN VERGADERING OUDERRAAD maandag 6 maart 2017

Aanwezig:

- Carolien, Frank, Agnes, Kees, Rob
- schooldirectie Niels Brans

Plaats:
Tijd:

Koning Willem II College
20:00 – 22.00 uur

Notulen:
1. Notulen vergadering dinsdag 17 januari
•

Opmerkingen Niels verwerken

2. Ingekomen stukken/ Mailbox ouderraad
•
•
•

Nieuwe deelnemer ouderpanel
Actie: Rob verwerkt deze in de ouderpanellijst
Bedankje Peter v/d Pasch
Brief vanuit ouder met individuele zorg
Actie: Niels koppelt volgende keer terug

3. Vanuit de schoolleiding
Klankbordgroepen, resultaten 1e bijeenkomsten, Afspraken volgende
bijeenkomst.
- Notulen Brugklas,HAVO,VWO beschikbaar. Actie Niels: notulen VMBO nagaan.
• Mentoraat zou beter opgetuigd moeten worden
• Aantal toetsen
• Eerste keer, dus volgende keer zal scherper worden door wellicht een aantal
thema's te benoemen en hierover de ouders te bevragen
• Niels geeft aan dat toetsbeleid volgend schooljaar op de agenda komt
• Gelijktijdig met vergadering ouderraad, volgende keer niet meer wenselijk
Oudergesprekken, nieuwe opzet: 1e evaluatie agenda maart.
• Mentorgesprekken dit jaar voor de toetsweek. Schoolleiding vindt dat pas
volgend jaar echte conclusies getrokken kunnen worden.
• Er wordt gekeken of het gesprek met de vakdocent eerder kan plaatsvinden.
• Mentorgesprek blijft voor de eerste toetsweek staan.
Schoolplan: eind januari op de MR-agenda.
• Aantal beleidsvoornemens komen eind maart ter instemming bij de MR.
Zermelo Portal, achtergronden
• Enige bevreemding over de inlogcodes.
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4. Jaarvergadering 2017
Themavoorstellen, inschakelen Ouderpanel
• Ideeën:
o rol van ouders bij ontwikkeling seksualiteit
o leren leren en toetsing
o angst (rol ouders) (show Marc de Hondt)
o maatschappelijke betrokkenheid, burgerschap
• Actie: alle leden worden gevraagd nog eens na te denken over de mogelijke
thema’s en programmavoorstellen en deze naar Frank te sturen.
Deadline: eind maart.
Datumvoorstel
• Eerste dinsdag november 2017
Doelstelling, plan van aanpak
• In mei definitieve keuze en samenstelling van groep die hiermee aan de gang
gaat.
5. Communicatie:
Ouderpanel: bestand Connie; verwerking 48 nieuwe aanmeldingen
• Lijst is bijgewerkt m.u.v. 'bijgeschreven' aanmeldingen. Actie: Frank kijkt nog
even na.
Planning/onderwerpen volgende enquête ouderpanel:
• Keuze thema ouderavond
Actie: Rob zet in april enquête Ouderpanel uit over themakeuze.
6. Werkgroepen
Lief en Leed: geen bericht over gehad van Sep.
MR: vergaderdata: 27/3, 29/5 en 27/6
Subsidieaanvragen: niet gehad.
Financiën: afwerken subsidie-aanvraag lustrum: is afgewerkt.
Website: up-to-date, behalve de Jaarvergadering. Info ligt bij school om bij te
werken.
7. Ambities-toekomst ouderraad (1e ronde)
Taken/capaciteit/doelstellingen/toetsing resultaten
Agenda mei 2016: korte vergadering met de schoolleiding, daarna ‘losse’ sessie
alleen ouderraad.
Actie: volgende keer ruim tijd hiervoor inruimen.
8. Rondvraag en sluiting.
Geen vragen.
(Overige vergaderdata: Ma 8/5; Di 20/6)
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