willem2.nl

Onderwerp: VERGADERING OUDERRAAD maandag 27 november 2017.

Aanwezig:
Plaats:
Tijd:

Agnes, Marjan, Patrick, Suzanne, Roland, Jan, Anja, Remco, Frank,
Marjolijn Cuppens (dir) Afwezig m.k.: Rob, Kees
Koning Willem II College
20.00 uur – 21.30 uur

1.

Opening.
• De nieuwe leden Roland, Jan, Anja en Remco worden verwelkomd.

2.

Notulen vergadering 18 sept.2017
• Geen opmerkingen.
• Openstaande actiepunten:
(1) Definitieve jubileumlijst: wordt nog rondgestuurd

(Frank)

3.

Nieuwe informatie:
• Geen ingekomen stukken. Inkooppasje naar penningmeester.
• Patrick heeft besloten penningmeesterschap per 15 januari 2018 over te
nemen van Kees.

4.

Mededelingen directie
• Nieuwe rector Mw.D.Heeroma start 1 januari a.s.
• Voorlichtingsessies voor groepen 7 & 8 zijn weer gestart

5.

Terugblik thema-avond dinsdag 7 nov.2017:
• Feedback evaluatieformulieren (57):
 interessant onderwerp, goed georganiseerd, goede interactie
 ‘blij dat ik Sense website nu weet te vinden’
 zeer heftig theaterstuk, ook interessant voor de leerlingen
 graag meer handvatten om het gesprek aan te gaan
• Wat beter kan: belichting testen, evaluatieformulieren eerder uitdelen
• Goed resultaat extra promotie-inspanningen: 160 ouders/verzorgers, 7
docenten (vorig jaar 75 aanmeldingen)
• Financiëel en algemeen jaarverslag geaccordeerd
• Kascommissie: nieuwe aanmelding Mw.K.Mathijssen
• Verslag doen via WillemTweet en website.

6.

Communicatie
• Ouderpanel: Volgende enquête wordt bepaald nadat de doelen van de
ouderraad verder zijn vastgesteld. Onderwerp: effectiviteit WillemTweet.
• Willemtweet jan.2018: thema-avond & samenstelling ouderraad
(Data kopij 3/9; 29/10; 22/12; 23/3; 1/6).

7.

Taken en doelen ouderraad:
• Eerst in kleine groepen besproken. Door elke groep kort toegelicht.
• Resultaat van alle groepen verzameld en door een werkgroep uit te werken
in één document.
• Roland, Patrick en Frank gaan dit uitwerken.
• Volgende vergadering invullen taken en namen.
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8.

Werkgroepen
• Lief en Leed:
o Marjan: verloopt goed.
• MR:
o Geen MR-vergadering geweest.
• Penningmeesterschap:
o Wordt overgenomen door Patrick vanaf 1 januari 2018. Kees maakt
dit schooljaar af als lid.
• Subsidieaanvragen
o Optie: Telefoonzakken
• Website: update, groepsfoto
o Website: bijwerken nieuwe leden.
• Takenoverzicht
o Volgt na de doelstellingsessie

9.

Rondvraag en sluiting
• Geen opmerkingen.

(Data volgende vergaderingen: 15/01, 26/02, 16/04, 11/06)

Acties:
nr
1
2
3
4
5
6

actie
Rondsturen definitieve jubileumlijst naar alle leden
Verslag thema-avond voor WillemTweet en website

door wie
Frank
Suzanne/Frank
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