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Onderwerp: VERGADERING OUDERRAAD maandag 18 september 2017.

Aanwezig:
Plaats:
Tijd:

Frank, Agnes, Marjan, Patrick, Suzanne, Kees, Rob, Marjolijn Cuppens (dir)
Koning Willem II College
20.00 uur – 21.30 uur

1.

Opening.
• Marjan Stegeman wordt verwelkomd als nieuw lid.

2.

Notulen vergadering 4 juli 2017
•

3.

Ingekomen stukken:
•
•

4.

Overzicht data copy Willem Tweet
Mogelijke nieuwe kandidaten voor ouderraad:
- Jan Woestenberg
- Roland Gijsel

Mededelingen directie
•
•
•
•
•
•

5.

KWII-academie niet op de agenda, bij deze.

Marjolijn overhandigt nieuwe personen voor Ouderpanel.
Marjolijn geeft uitleg over nieuwe organisatiestructuur en TBV's.
Procedure gestart voor nieuwe rector. Medio oktober helder of er een
geschikte kandidaat is.
Start schooljaar goed gegaan. Roosters collega's al snel bekend. Wel
enkele zieken aan begin van schooljaar.
Jubileumlijst is bekeken door Marjolijn.
Kaartje of bloemen sturen is prima, maar hoeft niet bij alle gelegenheden.
KW2-academie:
Initiatief waarbij we van elkaar leren (docenten voor docenten).
Bv toetsbeleid, signaleren leerproblemen

Schooljaar 2017/2018
•

Vergaderdata vastgesteld:
o ma 18/09/17;
o di 07/11/17 JV/thema-avond;
o ma 27/11/17
o ma 15/01/18
o ma 26/02/18
o ma 16/04/18
o ma 11/06/18

•

Definitieve Jaarkalender KWII-college van Marjolijn gekregen. Wordt nog
even door Frank naar gekeken. (zie actie)
Vervolgacties evaluatie ouderraad: jaarthema’s, samenwerking
schoolleiding

•
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6.

Jaarvergadering: dinsdag 7 nov.2017
•
•
•
•

7.

Communicatie
•
•
•

8.

Ouderpanel: Volgende enquête wordt bepaald nadat de doelen van de
ouderraad verder zijn vastgesteld (volgende vergadering).
Willemtweet (5x) / data kopij (3/9); 29/10; 22/12; 23/3; 1/6.
o Frank stelt items vast voor komende tweet (29/10).
o Voorstel volgende enquête: effectiviteit WillemTweet
Presentatie ouderraad 1e ouderavonden brugklas (11;13 sept.)
o Frank en Agnes bij ouderavond geweest.
o Goed verlopen, 3 nieuwe aanmeldingen.

Werkgroepen
•

•
•
•
•
•

9.

Offerte Kompaan akkoord.
Thema: ‘Seksualiteit en pubers’
Afdelingsleiders aanschrijven om jaarvergadering kenbaar te maken aan
ouders tijdens eerste ouderavonden.
Woensdag wordt verder invulling gegeven aan:
o Uitnodigingen/promotie: digitaal/social media/ WTweet/ouderavond
o Jaarverslagen, voorbereidingen avond, presentatie

Lief en Leed:
o Marjan neemt voor een beperkt lijstje de honneurs waar.
o Standaard een bos bloemen. Marjolijn maakt een voorstel voor de
jubileumlijst.
o Dorothee van de Wiel geeft aan Marjan door wie aan de beurt is.
MR:
o Suzanne zit vanaf nu in de MR
Penningmeesterschap:
o Wordt overgenomen door Patrick. Mooi natuurlijk moment in de
aanloop naar de jaarvergadering
Subsidieaanvragen
o Optie: Telefoonzakken
Website: update, groepsfoto
o Website is up-to-date. Groepsfoto gemaakt.
Takenoverzicht
o Volgt na de doelstellingsessie

Rondvraag en sluiting
•

Geen.
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Acties:
nr
1
2
3
4
5
6

actie
Marjolijn stuurt definitieve jubileumlijst naar Frank
Marjolijn gaat achter de overige ouderpanel-lijsten aan
Doelen schoolplan agenderen volgende vergadering,
hieraan gekoppeld de doelen van 8/5/17
Agenderen belangrijke data vanuit de jaaragenda
Voor jezelf vaststellen waar de ouderraad specifiek voor
staat
Afdelingsleiders: tijdens ouderavonden aankondigen
thema-avond op di.7 november

door wie
Marjolijn
Marjolijn
Agnes
Frank
Iedereen
Frank
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