willem2.nl

Onderwerp:

Jaarverslag Ouderraad schooljaar 2015-2016

‘School maak je samen’ is het motto, en daarvoor is een open contact tussen schoolleiding,
ouders en leerlingen onontbeerlijk. De ouderraad wil, als actieve afvaardiging van de
ouders, in dialoog met de school over allerlei zaken gekend en gehoord worden.
Zoals dit schooljaar o.a.: eerste kader van het nieuwe schoolplan, nieuwe opzet ouderavond,
programmavoorstellen en het 150-jarig lustrum.
Alle ouders zijn door betaling van de vrijwillige ouderbijdrage automatisch lid van de
oudervereniging. Met deze ouderbijdrage ondersteunt de oudervereniging activiteiten en
voorzieningen die ten goede komen aan de leerlingen maar niet binnen de reguliere
begroting vallen. Dit jaar voor enkele bijzondere lustrumactiviteiten en de Dijksterhuislezingen.
Op de jaarvergadering in november heeft de ouderraad naast het verslag van het schooljaar
2014-2015 ook de thema-avond ‘Digitale leermethoden’ georganiseerd. Ditmaal bestaand uit
een interactief en een plenair gedeelte.
Het nieuwe ouderpanel is verder van de grond gekomen. Er zijn o.a. korte enquêtes gehouden
over de opzet van het oudergesprek en het thema van de jaarvergadering.
In de digitale nieuwsbrief ‘Willemtweet’ beschikt de ouderraad over een speciale ruimte voor
actuele zaken.
Twee leden zijn afgetreden en een nieuw lid heeft zich gemeld. Eén van de leden heeft tevens
zitting in de MR, waarmee we een direct contact hebben in beide organen.
Op de pagina ‘Oudervereniging’ van de schoolwebsite (onder OUDERS) is informatie over de
oudervereniging te vinden alsmede het jaarverslag en notulen van de vergaderingen.
Na een aantal jaren een lagere ouderbijdrage (3 euro) geheven te hebben, doordat er veel
reserve was opgebouwd, is deze reserve nu teruggebracht naar acceptabele proporties en wil
de ouderraad de ouderbijdrage graag weer ophogen om aan nieuwe subsidie -aanvragen te
kunnen voldoen. Een aanvraag daartoe bij de MR is goedgekeurd en inmiddels geëffectueerd.
Namens alle ouders/verzorgers hebben we op 5 oktober – op de dag van de leraar- alle
leraren en ondersteunend personeel op taart getracteerd. De ouderraad stuurt altijd een kaart
of attentie bij geboorte, langdurige ziekte, overlijden of afscheid, voor een leerkracht van het
Koning WillemII-college.
Bij de diploma-uitreikingen waren we aanwezig om alle geslaagden te feliciteren.
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