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Onderwerp: NOTULEN VERGADERING OUDERRAAD dinsdag 17 januari 2017

Aanwezig: Ilse Pijnenburg, Rob de Haas, Kees Maas, Caroline Vos, Agnes v.d.Avoird,
Niels Brans, Frank van der Vlugt (notulist) Afwezig m.k.: Sep Wernsen,
Plaats:
Tijd:

Koning Willem II College
20.00 uur – 22.00 uur

Agenda
1.
Opening.
2.

Notulen vergadering dinsdag 18 oktober 2017.
Geen inhoudelijke opmerkingen.

3.

Ingekomen stukken:
- Mailbox ouderraad: uitnodiging ‘Happy ouders’. Verder geen invulling aan
gegeven vanwege kort tijdsbestek.

4.

Vanuit de schoolleiding:
- Schooldirectie, plaatsvervangend rector: Niels Brans heeft als waarnemend
rector aangegeven dat er versterking nodig was in de vorm van een interim
rector gezien de grote plannen en de benodigde financiële deskundigheid.
Daarop heeft de bestuurder een besluit genomen en een interim-rector
aangesteld (hr.M.van der Knaap) voor een aantal belangrijke taken
(o.a.ICT,financiën).
- Plusprofielen: vanaf volgend schooljaar kan elke brugklasser vrijwillig een
plusprofiel kiezen (muziekpodium, muziekatelier, sport, ICT&mediadesign).
Aansluitend aan de reguliere les (max.14:15u) start het plusprofiel (2 of 4
uur per week).
Er is al veel belangstelling vanuit de basisscholieren voor de plusprofielen.
De invloed op het rooster van huidige leerlingen zal nog wel aan de MR
worden voorgelegd.
- Nieuwe Vakschool (onderdeel van OGT) tegenover het Willem2-college.
Er is contact gelegd vanuit het KWII. Waar mogelijk zal er afstemming
plaatsvinden.
- Klankbordgroepen ouders. Vandaag 17 januari zijn de vijf groepen voor het
eerst bij elkaar gekomen. Vanuit de kwaliteitszorg binnen het nieuwe
schoolplan, zijn de klankbordgroepen opgezet.
De leden van de ouderraad hebben zich opgedeeld over de groepen.
Feedback van deze eerste bijeenkomsten: enthousiaste reacties en punten
voor verbetering. Volgende keer komen we hier op terug.
De verslagen zullen ook aan de ouderraad worden verspreid. <Niels>
- Oudergesprekken, nieuwe opzet: 1e evaluatie agenda maart. <Frank>
- Schoolplan: eind januari op de MR-agenda.
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5.

Jaarvergadering: dinsdag 15 nov. 2016
- Thema: ‘Tolerantie 2020’.
- Evaluatie: matige opkomst, geweldige avond, goede betrokkenheid.
Prima lezing, leuk theater.
- Stukje WillemTweet, aanleveren uiterlijk 25 jan.bij Niels. <Caroline>
- Directere uitnodiging, flitsender bericht, geen login e.d.
- Overwegen om het Ouderpanel te gebruiken voor de thema-keuze.
- Social media: facebook meer inzetten.

6.

Communicatie:
- Ouderpanel: ledenbestand van Connie opvragen (xls).
<Frank>
48 nieuwe aanmeldingen aanvullen.
- Rob heeft een optie gevonden om dmv een nieuwe tool enquêtes uit te
zetten.
- Rob stelt voor een gemeenschappelijke ruimte te creëren voor alle
ouderraad bestanden en doet een voorstel.
<Rob>

7.

Werkgroepen:
- Lief en Leed: volgende vergadering
- MR, feedback: behoefte en aanstelling interim-rector toegelicht.
Eind januari: schoolplan.
- Financiën: afwerken subsidie lustrum. Controller neemt contact
op met de penningmeester. Afdracht ouderbijdrage 2016/17 hier
bij meenemen.
- Website: update nakijken
<Frank>

8.

Rondvraag:
- Recente zelfmoordincidenten. Er lopen preventieve projecten
- Schoolfeest: te dure consumpties. Volgende vergadering.
- Voorstel Rob om doelstellingen te bepalen en te toetsen (KPI) voor
zowel ouderraad, MR en klankbordgroep.
- Agnes van de Avoird vertelt wat over zichzelf en meldt zich definitief aan.

Volgende Vergaderingen: maandag 6 maart 2017. (Ma 8/5; Di 20/6).
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