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VERSLAG KLANKBORDGROEP OUDERS    nr. 2 - schooljaar ’17 - ‘18 

 

Datum overleg : 12 december 2017 

Aanwezig  : Annemieke, Nick, Karen, Fredy, Patrick (verslag) 

Afwezig  : Geert, Christine, Yuri 

 

1. Opening 

De klankbordgroep ouders (KBGO) heeft dit keer geen vooroverleg en start direct 

met het overleg met Nick van Bennekom, directeur Wolfert Lansing. Fredy van der 

Does, teamleider bovenbouw is ook bij het overleg aanwezig.  

 

Er zijn geen e-mails/vragen ontvangen. Helaas ook geen nieuwe aanmeldingen voor 

de KBGO van ouders/verzorgers van eerstejaarsleerlingen. 

 

Na het vorige KBGO-overleg is een verzoek aan de leden gedaan om een korte 

tekst te schrijven om je als lid voor te stellen aan de ouders/verzorgers. Met de 

introductie van de nieuwe website is dit aangepast. Nu staat er op de pagina van 

de Ouderraad (gangbare term binnen Wolfert van Borselen)alleen de namen van 

de KBGO-leden en een korte vermelding in welk schooljaar het lid een leerling heeft.  

 

2. Overleg KBGO en directie 

 

a. jaarplanning en budgetaanvragen 

Nick verstrekt een overzicht met verschillende budgetaanvragen (bijgesloten bij het 

verslag). De lijst met aanvragen wordt doorgenomen. 

1. Prima woordenboeken NL, NL-EN en EN-NL. Nog te besluiten door KBGO. 

2. Bijdrage voor de (kerst)verlichting ad. € 150,-. Goedgekeurd. 

3. Materialen voor vakgroep Drama. Ad. € 686,34. Karin vraagt meer informatie 

over deze aanvraag bij Sharon. Nog te besluiten door KBGO. 

4. Cursus eerste hulp; snelcursus EHBO, reanimeren + AED. Gebruiksartikelen ad. 

€ 4753,02. Nog te besluiten door KBGO. 

5. Twee dictafoons t.b.v. lessen Engels en Spaans. Ad. +/- € 150,-. Goedgekeurd. 

6. Bijdrage/borg India-uitwisseling. KBGO staat garant voor € 1200,- borg indien 

de subsidie niet wordt toegekend. Als dat wel het geval is, stelt de KBGO 

eenmalig € 600,- beschikbaar voor dit programma. Goedgekeurd. 

7. Bijdrage schoolfeest ad. € 100,-. Goedgekeurd. 

8. Sportmateriaal ad. € 2499,25. Wordt normaal gesproken bekostigd uit het 

reguliere schoolbudget. Als dat niet lukt, komt dit verzoek ook naar de KBGO. 

9. Uitjes voor talentklassen. Verschillende bedragen per leerling per event. Nog 

te besluiten door KBGO. 

 

Vier budgetaanvragen zijn per direct goedgekeurd. De andere aanvragen worden 

eerst door de KBGO-leden (die er tijdens het overleg niet bij waren) beoordeeld. De 

KBGO komt daarna met een collectieve reactie. Omdat het eerstvolgende overleg 

pas op 13 maart 2018 staat gepland, willen we eind januari 2018 de aanvragers een 

update geven over hun budgetaanvragen. 
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Nick vraagt daarnaast of er ook ouders zijn die budgetvoorstellen hebben ter 

ondersteuning van het onderwijs en waar de leerlingen hun voordeel mee doen. Dit 

kan ook de inzet van ouders zijn tijdens evenementen of het aanbieden van 

stageplaatsen. 

 

Tijdens het overleg van 13 maart willen we een besluit nemen of er nog een (extra) 

activiteit wordt aangeboden aan de vierdejaars leerlingen. 

 

b. PvA: werving nieuwe leerlingen 

Alle basisscholen worden bezocht waaronder ook die in Pijnacker en Rotterdam-

Noord. Er zijn twee flyers gemaakt voor de werving van nieuwe leerlingen; een voor 

mavo/havo en de andere voor het vmbo. Ook is er op de onlangs gelanceerde 

nieuwe website informatie te vinden over de informatieavonden en open dag. 

 

c. naamswijziging school: communicatie, diploma’s 2018 en media-aandacht 

Er is in de huis-aan-huis kranten en social media ruimschoots aandacht besteed aan 

het plaatsen van het bouwbord langs de Boterdorpseweg en de introductie van de 

nieuwe schoolnaam. 

 

De leerlingen die volgend jaar examen doen ontvangen een diploma onder de 

algemene schoolnaam (Wolfert van Borselen scholengroep). 

 

d. stand van zaken nieuwbouw 

De verwachting is dat de eerste paal volgend jaar zomer de grond in gaat. De 

voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van het pand ‘De kleine Wolf’ zijn 

onderhanden. Na verwachting wordt het gebouw begin volgend jaar gesloopt. 

Tijdens het overleg wordt er een 3D-animatie van het nieuwe schoolgebouw 

gepresenteerd. De animatie laat zien dat het nieuwe schoolgebouw er ruim uit ziet, 

natuurlijke materialen en lichte kleuren worden gebruikt en dat door het (deels) 

glazendak er veel daglicht in het gebouw is. In het nieuwe pand komen veel 

spreekkamers en ruimtes waar rustig kan worden gewerkt. 

 

e. rooster/ lesuitval 

De afgelopen periode zijn er vooral door zieken weer lessen uitgevallen. Dit was met 

name in de onderbouw het geval. Daarnaast zijn de volgende mutaties in het 

lerarenteam aan de orde: mevrouw Breugem is met ziekteverlof. Voor het vak 

multimedia is een vervanger gevonden om (o.a.) de lessen voor de vierdejaars 

leerlingen over te nemen. Er gaan twee docenten met zwangerschapsverlof. 

Hiervoor is vervanging geregeld. 

 

f. communicatie aan ouders rondom tweetalig onderwijs 

Hieraan is aandacht besteed in de nieuwsbrief. 

 

g. enquête naar aanleiding van de nieuwsbrief 

Dit onderwerp is niet behandeld. 

 

h. rondvraag 
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Een van de leden had begrepen dat de één-op-één gesprekken met de docenten 

wellicht komen te vervallen. De school is dat inderdaad aan het bekijken. In het 

geval deze gesprekken vervallen, wordt daar over gecommuniceerd waarbij ook 

wordt uitgelegd hoe er dan wel gesprekken met docenten kunnen worden 

gehouden. De MOL-gesprekken zijn erg succesvol. Dat verandert niet. 

 

Hoe ver van te voren moet een toets in Magister worden gezet? Normaal gesproken 

is dat één week van te voren. Soms door lesverschuivingen in Magister lijkt het erop 

dat een toets later wordt aangekondigd. De KBGO vraagt of de docenten hier 

goed op willen letten. 

 

Heeft u vragen, opmerkingen, complimenten of klachten aan de KBGO geef deze 

door via het e-mailadres: wlaouderraad@wolfert.nl 

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 

Overleg is vervallen 

Donderdag 23 

november, 08.15 

uur 

Vooroverleg NB, 

AK en PH 

Agenda nog vaststellen 

Dinsdag 12 

december, 19.15 - 

21.30 uur 

KBGO-overleg # 

2 

activiteitenmatrix en KBGO-

budgetbesteding 

Vrijdag 9 februari 

2018, 19.00 uur 

Open huis KBGO is aanwezig. Dit keer zonder 

stand, maar lopend door school 

Donderdag 22 

februari, 08.15 uur 

Vooroverleg NB, 

AK en PH 

Enquête opnemen in nieuwsbrief 

Dinsdag 13 maart, 

19.15 - 21.30 uur 

KBGO-overleg # 

3 

 

Donderdag 24 

mei, 08.15 uur 

Vooroverleg NB, 

AK en PH 

Agenda nog vaststellen 

Dinsdag 12 juni, 

19.15 - 21.30 uur 

KBGO-overleg # 

4 

 

Woensdag 11 juli 

,11.00 - 16.00 uur 

Diploma-

uitreiking 

Uitreiken boekjes en wimpels 
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