
 

 

VERSLAG KLANKBORDGROEP OUDERS       nr. 1 - schooljaar ’17 - ‘18  

 
Wolfert van Borselen scholengroep biedt kwaliteitsonderwijs in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving voor 
actieve, nieuwsgierige leerlingen; onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders 

 
Datum overleg : 12 september 2017 
Aanwezig : Annemieke, Geert, Nick, Yuri, Christine, Fiona, Patrick (verslag). 
Afwezig  : Karin is wegens haar verjaardag afwezig 
 
Wolfert PRO biedt betekenisvol, loopbaangericht onderwijs in een uitdagende leeromgeving met oog voor individueel talent 

 
1. Opening  

De klankbordgroep ouders (KBGO) heeft tussen 19.15 - 20.00 uur vooroverleg.  
 
Per e-mail is een bericht ontvangen van de heer Stoppelaar over de aangepaste starttijd van school; van 
08.30 -> 08.15 uur. Nick heeft deze mail ook ontvangen en een reactie gestuurd. De KBGO zal ook nog een 
reactie naar de heer Stoppelaar sturen. 
  
Om 20.00 uur schuiven Nick van Bennekom (directeur Wolfert PRO en Mavo) en Fiona van Bommel 
(teamleider onderbouw) aan. 
 
2. Overleg KBGO en directie 
 
Algemeen 
Er hebben zich helaas nog geen nieuwe ouders/verzorgers aangemeld van leerlingen uit de eerste klassen. 
Om de samenstelling van de KBGO een goede afspiegeling te laten zijn van alle leerjaren willen we graag 
minimaal 2 nieuwe ouders/verzorgers van leerlingen uit het eerste leerjaar verwelkomen in de KBGO. Op dit 
moment nemen 6 ouders deel van leerlingen uit de 2e tot en met de 4e klas. Via de website van school wordt 
een nieuwe oproep gedaan. Daarnaast wordt er in de eerstvolgende nieuwsbrief ook een bericht geplaatst. 
 
Mentorlessen 
De ervaringen van de school zijn over het algemeen positief. Vooral de toename van de ‘contacttijd’ tussen 
mentor en leerlingen is positief. De mentoren weten goed wat er speelt in de klas en met de leerlingen. De 
teamleiders gaan samen met de mentoren de mentorlessen over de eerste weken binnenkort evalueren. 
 
MOL-gesprekken 
Er was helaas weinig tijd voor de voorbereiding van de eerste ronde van deze gesprekken. Daarbij zijn de 
uitnodigingen laat verstuurd. Dat kwam o.a. door de problemen met Magister. Inmiddels heeft 90% van de 
ouders en leerlingen een MOL-gesprek gehad. Normaliter zijn de MOL-gesprekken na iedere lesperiode die 
wordt afgesloten met het rapport. Het is de bedoeling om in het tweede MOL-gesprek de leerlingen een 
presentatie te laten geven aan de ouder(s) en mentor. De leden van de KBGO zijn in het algemeen positief 
over de eerste MOL-gesprekken. Door het rumoer in de aula en het gegeven dat de tafels vrij dicht bij elkaar 
staan, is het wel moeilijk om persoonlijke onderwerpen te bespreken in het MOL-gesprek. 
 
Nieuwbouw 
Op vrijdag 8-9 is het programma van eisen ingediend dat de basis is voor het Voorlopig Ontwerp (VO) van 
het nieuwe schoolgebouw. Daarin staat de o.a. de ruimte-indeling van de nieuwe school. Met dit document 
kan de architect verder met het uitwerken van het Definitief Ontwerp (DO). Er is nog wel een issue met de 
gemeente rondom het fietspad dat achter de school wordt doorgetrokken. Dat kost de school +/- 1000m2 
ruimte. Wolfert is in gesprek met de gemeente om een oplossing te vinden. Als men hieruit is, wordt een 
grote tekening en een (3D)-animatie van het nieuwe schoolgebouw gemaakt. De media wordt over de 
voortgang geïnformeerd zodra de discussie rondom het fietspad is opgelost. 
 
Naam van de nieuwe school 
De nieuwe naam van de school is bekend. Deze wordt in oktober gecommuniceerd. Daarnaast wordt ook de 
website vernieuwd. De planning is dat de nieuwe website rond december in gebruik wordt genomen. Half 
november worden al de flyers in de nieuwe huisstijl gemaakt. De KBGO vraagt of de leerlingen die volgend 
jaar examen doen een diploma krijgen met de oude- of nieuwe schoolnaam? Voor o.a. de vervolgopleiding 
lijkt de nieuwe naam het meest handig. De KBGO doet de suggestie deze vraag ook voor te leggen aan de 



 

 

leerlingen die volgend jaar examen doen. 
 
Magister en roosterprogramma (Zermelo) 
Er was een probleem met de connectie/interface tussen Zermelo en Magister. Hierdoor werden de lessen 
niet goed zichtbaar in Magister. De meeste problemen zijn inmiddels opgelost. De laatste tijd zijn er helaas 
ook landelijk problemen met Magister. De KBGO vraagt of er een alternatief is als Magister zo slecht blijft 
functioneren. De school kan in dat geval overstappen op Zermelo. Die applicatie heeft (nagenoeg) dezelfde 
functies. 
 
Boeken 
Het uitleveren van de boeken verliep niet vlekkeloos. Het bezorgen van boeken bij gezinnen met kinderen 
verdeeld over meerdere scholen ging o.a. niet goed. Daarnaast heeft Van Dijk Boekenhuis te veel boeken 
geleverd die in slechte staat verkeren. Omdat de school juist veel nieuwe boeken heeft aangeschaft, heeft 
men daar een klacht over ingediend. De slechte boeken konden de afgelopen week worden gemarkeerd via 
de administratie. Voor eind september kunnen deze slechte boeken worden omgeruild. 
 
Besteding KBGO-budget 
De KBGO wil graag (ruim) van te voren horen welke ideeën er zijn van de leraren en leerlingen waarvoor 
(extra) KBGO-budget benodigd is. De KBGO wil graag het beschikbare budget besteden aan alle leerjaren.  
 
Activiteitenmatrix en jaarplanning 
De activiteitenmatrix wordt opgesteld en is (in concept) voor de herfstvakantie gereed. Omdat hierin ook 
activiteiten staan voor de leerlingen waarbij eventueel KBGO-budget benodigd is, wordt er op dinsdag 24 
oktober een extra KBGO-overleg gepland om 19.15 uur om de activiteitenmatrix te bespreken. 
 
Rondvraag 
Plan van aanpak om nieuwe leerlingen te werven, wordt in overleg met Wolfert scholengroep opgesteld. Dit 
plan is dus onderhanden. De KBGO adviseert de schoolleiding om de periode oktober - december te 
gebruiken om ouders en nieuwe leerlingen te benaderen om de open dag Wolfert PRO en Mavo te 
bezoeken. 
 
Tweetalig onderwijs: destijds heeft de school gecommuniceerd dat bij tweetalig onderwijs er geen 
onderscheid was tussen de VMBO-niveaus. Dus zowel ouders en leerlingen is op alle niveaus tweetalig 
onderwijs toegezegd. Momenteel zijn er zelfs nog ouders in het tweede leerjaar op zowel basis, kader als 
theoretisch niveau die het idee en de verwachting hebben dat er tweetalig onderwijs wordt gegeven. 
Hierover is ruim een jaar geleden in de klankbordgroep gesproken en zou school helder communiceren dat 
tweetalig onderwijs helaas te hoog gegrepen is voor diverse docenten. 
 
Vandaag de dag wordt tweetalig onderwijs alleen nog maar op de Mavo gegeven en dan met name in de 
onderbouw. Helaas komt dit nog niet bij iedere docent goed uit de verf. Voor dit schooljaar worden een 
aantal docenten opnieuw getraind om zo tweetalig-onderwijs op de MAVO opnieuw de juiste aandacht te 
geven. Waaronder bij de sportlessen en projecten. De KBGO vindt dat de school niet goed heeft 
gecommuniceerd naar de ouders dat het beleid rondom tweetalig onderwijs destijds is aangepast. Ze doet 
een beroep aan de schoolleiding om dit alsnog te doen en een mogelijkheid te geven voor de PRO-
leerlingen om ook extra Engelse lessen te kunnen volgen. 
 
Is de school voorbereid op uitval van docenten door ziekte gedurende de komende herfst-/winterperiode? De 
schoolleiding probeert dat wel door goed te monitoren wat de belasting is van de docenten. Docenten 
hebben nu 2 invaluren per week waarmee uitval wordt opgevangen. De KBGO adviseert om in een-op-een 
gesprekken goed te bespreken wat de gevolgen zijn voor de docenten bij ziekte van collega’s. Wellicht helpt 
fruit in de docentenkamer om te voorkomen dat men (eerder) ziek wordt. Positief is dat Wolfert PRO en 
Mavo nu geen openstaande vacatures heeft. 
 
Mobiele telefoons: De KBGO vraagt of de leiding afspraken wil maken met de docenten over het gebruik en 
het beschikbaar hebben van mobiele telefoons in de klas. Dit wordt door de ene docent nageleefd maar door 
de andere weer net zo makkelijk niet. Het is belangrijk dat de docenten eenduidig, volgens de regels en 
afspraken opgetreden in en bij elke les. 
 
Omwille de tijd zijn niet alle rondvragen behandeld. Deze worden tijdens het extra overleg van 24 oktober 
alsnog besproken. 



 

 

 
Heeft u vragen, opmerkingen, complimenten of klachten aan de KBGO geef deze door via het e-mailadres: 
ouderraadpro@wolfert.nl .Ook ouders van eerstejaarsleerlingen kunnen zich via dit e-mailadres aanmelden. 
 
Agenda 2017-2018 KBGO-overleggen 
 
 

Datum Wat Te bespreken onderwerpen 

Donderdag 24 
augustus, 08.15 uur 

Vooroverleg NB, AK 
en PH 

Mentorles en MOL-gesprekken, nieuwbouw, 
boeken en Magister 

Dinsdag 12 september, 
19.15 - 21.30 

KBGO-overleg # 1  

Dinsdag 24 oktober, 
19.15 - 21.30 uur 

Extra KBGO-overleg # 
2 

Bespreken activiteitenmatrix en KBGO-
budgetbesteding 

Donderdag 23 
november, 08.15 uur 

Vooroverleg NB, AK 
en PH 

Agenda nog vaststellen 

Dinsdag 12 december, 
19.15 - 21.30 uur 

KBGO-overleg # 3 Enquête opnemen in nieuwsbrief 

Vrijdag 9 februari 2018, 
19.00 uur 

Open huis  

Donderdag 22 februari, 
08.15 uur 

Vooroverleg NB, AK 
en PH 

Agenda nog vaststellen 

Dinsdag 13 maart, 
19.15 - 21.30 uur 

KBGO-overleg # 4  

Donderdag 24 mei, 
08.15 uur 

Vooroverleg NB, AK 
en PH 

Agenda nog vaststellen 

Dinsdag 12 juni, 19.15 - 
21.30 uur 

KBGO-overleg # 5  

Woensdag 11 juli ,11.00 
- 16.00 uur 

Diploma-uitreiking Uitreiken boekjes en wimpels 
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