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Onderwerp: NOTULEN VERGADERING OUDERRAAD maandag 8 mei 2017

Deel 1.
Aanwezig:

- Sep, Frank, Agnes, Kees, Caroline (notulen)
- schooldirectie Niels Brans
- Rob heeft afgemeld, Ilse heeft ook afgemeld en afgemeld voor de
Ouderraad

Plaats:
Tijd:

Koning Willem II College
20:00 – 21:30u deel 1
21.30 – 22:15u deel 2

Notulen:
1. Mededelingen
Ilse heeft afgemeld voor de ouderraad en dit kort toegelicht in de afmelding.
Sep zal met ingang van volgend jaar ook stoppen ivm drukke nieuwe
werkzaamheden in de avonduren. Kees zal volgend jaar ook stoppen als
penningmeester en ook met de MR.
2. Notulen 6 maart 2017
Verslag klankbordgroep VMBO mist nog en zal opgevraagd worden.
Verder geen opmerkingen.
Individuele ouder met opmerking had geen behoefte aan terugkoppeling.
3. Ingekomen stukken/ Mailbox ouderraad
Bedankje Eijkemans voor jubileum. Hij heeft autobiografie ter beschikking
gesteld.
Schrijven van vakgroep beeldend omtrent zorgen rondom bezuinigingen. Reactie
Niels: beeldend in gewone lessen wordt 1 u in klas 2 en 3, in Atelier wordt dit 4 +
1 in alle drie de jaren. Dit is voor de tweede keer in enkele jaren. Emoties zijn dus
begrijpelijk. Dit is niet voor de Ouderraad, maar voor de MR – die heeft
gereageerd.
4. Vanuit de schoolleiding
Zeer goed aantal aanmeldingen: 375 totaal. Vorig jaar 277 en gehoopt 320.
Marktaandeel is gestegen met 3,5%. >70% gaat plusprofiel doen.
Leerlingenaantal blijft dus stabiel.
Veranderingen worden door de meerderheid geaccepteerd, vooral door het grote
aantal aanmeldingen. Sommige mensen hebben meer moeite.
Vakgroepexperimenten worden in juni gepresenteerd. Verder wordt gewerkt met
vormen als speeddaten en duotjes. Er wordt dus veel over onderwijs gesproken
en dat is winst.
Interim rector heeft nieuwe organisatiestructuur, bedrijfsprocessen en
kwaliteitszorg doorgevoerd. Niels Brans is niet ingegaan op het aanbod om rector
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te worden. Na zes jaar Willem2-college wil hij de stap naar een
eindverantwoordelijke positie elders maken.
Kunstgrasbeleid: vakbond openbaar onderwijs geeft advies onderzoek RIVM te
volgen. Het is veilig bevonden. Maar een paar ouders hebben gebeld.
5. Jaarvergadering 2017
Nummer 1 thema wordt seksualiteit. Suggestie is om daar ook sexting in te
betrekken. Kompaan heeft theatervoorstelling. Social media gebruik en daarbij
oud-leerlingen betrekken? Caroline participeert en vraagt verpleegkundige Sense
(ook ouder school). Frank benadert Kompaan.
Datumvoorstel
• 7 november 2017
• Volgende keer werkgroepje samenstellen.
Kees gaat jaarverslag maken met nieuwe penningmeester.
Frank doet secretarieel jaarverslag.
6. Communicatie:
Willemtweet: oproep voor nieuwe leden: wie vult de lege stoelen. Agnes maakt
een stukje.
Ouderpanel heeft gewerkt voor de jaarvergadering.
7. Werkgroepen
Lief en Leed: loopt goed. Er gaat relatief veel geld naar toe. Sep gaat een
overzicht maken en een voorstel voor versobering.
MR: vergaderdata: 29/5 en 27/6. Oa kwaliteitszorg, pestprotocol, gesprekscyclus
voor beoordeling docenten is over geadviseerd.
Subsidieaanvragen: niet gehad.
IJsbonnen uitreiking: Sep VWO 7-7, Caroline MAVO 10-7, Agnes HAVO 11-7.
Frank regelt bonnen en kaartjes.
Website: Frank gaat hier achteraan, Niels als backup.
8. Rondvraag en sluiting.
Kees vraagt naar de examentrainingen. In de ogen van Niels voldoen we aan een
behoefte bij ouders en leerlingen. Hij zal inventariseren.
(Overige vergaderdata: Di 20/6 met borrel in de Korenbloem)
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