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VERSLAG OUDERRAAD         nr. 3 - schooljaar ’17 - ‘18 

 

Datum overleg : 13 maart 2018 

Aanwezig  : Annemieke, Nick, Yuri, Geert en Patrick (verslag) 

Afwezig  : Karin en Christine 

 

1. Opening 

De Ouderraad (OR), voorheen klankbordgroep ouders (KBGO), heeft geen 

vooroverleg en start direct met het overleg met Nick van Bennekom, directeur 

Wolfert Lansing. 

 

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

de OR van ouders/verzorgers van eerstejaarsleerlingen. De OR vraagt de directie 

hier echt aandacht aan te blijven besteden. Doordat er geen nieuwe 

aanmeldingen van ouders vanuit de eerstejaarsleerlingen komen, is de OR niet 

representatief voor alle leerjaren. Het zou jammer zijn dat dit naar verloop van tijd 

het einde betekent van de OR. 

 

2. Overleg Ouderraad en directie 

 

a. jaarplanning en budgetaanvragen 

Op het overleg van 12 december jl. zijn de budgetaanvragen besproken. Sommige 

aanvragen zijn direct goedgekeurd. Tijdens dit overleg worden de openstaande 

budgetaanvragen doorgenomen. Alle aanvragen zijn door de Ouderraad 

goedgekeurd. Hieronder een opsommingen van de verschillende aanvragen: 

 

1. Prima woordenboeken NL, NL-EN en EN-NL. 13-3 Goedgekeurd. 

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. Goedgekeurd. 

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

€ 4753,02. 13-3 Goedgekeurd. 

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. Bijdrage aan CKV-lessen. 13-3 Goedgekeurd. 

10. Activiteiten/ materiaal ten behoeve van leerlingen Talentklassen ad. € 500,-. 

13-3 Goedgekeurd onder voorbehoud max € 15,- per leerling per activiteit. 

11. Uitje of event voor vierdejaars leerlingen. 13-3 Goedgekeurd.  

 

Daarnaast wordt tijdens het overleg door de OR het voorstel gedaan om budget vrij 

te maken voor een museumbezoek per leerjaar. Vanaf het volgend schooljaar gaan 
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de leerlingen van alle leerjaren minimaal een keer per jaar op kosten van de 

Ouderraad naar een museum. 

De directie/teamleiders informeren de betrokken docenten over de goedgekeurde 

budgetaanvragen. Daarnaast wordt hier in de komende nieuwsbrief en op social 

media aandacht aan besteed.  

 

b. Open dag / aanmeldingen leerlingen 

De afgelopen weken hebben zich +/- 65 nieuwe leerlingen aangemeld. Het nieuwe 

schooljaar wordt gestart met drie eerstejaarsklassen. 

 

c. stand van zaken nieuwbouw 

De afgelopen weken is gewerkt door de nutsbedrijven op het nieuwe terrein. Door 

het aanbrengen van een zandlaag kan de grond de komende maanden ‘inklinken’. 

Het is de bedoeling dat in september de palen de grond in gaan. 

 

d. rooster/ lesuitval 

Voor het komend schooljaar wordt de lessentabel aangepast van 38 uur -> 35 uur. 

Andere scholen werken al met deze lessentabel. Daarbij kan de benodigde lesstof 

worden aangeboden. Door de aanpassing van het aantal lesuren wordt er op het 

personeel bezuinigd met naar verwachting 3,5 FTE. 

 

De afgelopen periode zijn er door de (tweede) griepgolf door zieke docenten 

(weer) lessen uitgevallen. Voor het vak biologie is de bezetting nog niet helemaal op 

orde. Een docent Nederlands gaat minder werken. 

 

e. algemene enquête en enquête nieuwsbrief 

De resultaten van de algemene enquête zijn net binnen maar moeten nog worden 

bekeken. De response is al wel bekend: 23% van de ouders, 46% van het personeel 

en 35% leerlingen hebben de enquête ingevuld en verstuurd. Het versturen van de 

enquête bleek vaak te zijn vergeten. Dat geeft een scheef beeld van de totale 

response. In het volgende overleg wordt de uitkomst van de enquête besproken. 

Dat geldt ook voor het resultaat van de enquête die is uitgestuurd naar aanleiding 

van de nieuwe nieuwsbrief die de school sinds enkele maanden uitgeeft. 

 

f. gebruik foto’s van leerlingen in publicaties 

Onlangs is een foto van een leerling in een publicatie gebruikt. De leerling had daar 

geen toestemming voor had gegeven. De school betreurt dit. Een deel van de 

publicatie is opnieuw opgemaakt en gedrukt. Om dit in de toekomst te voorkomen 

wordt hier beter op gelet. De regels zijn hiervoor ook aangescherpt; iedere school 

moet jaarlijks aan de leerlingen (en ouders) toestemming vragen of er gebruik 

gemaakt mag worden van foto’s en film van de leerlingen. Pas bij akkoord is dit 

toegestaan. 

 

g. roken op school 

Regelmatig staan er groepjes leerlingen te roken rondom het hek van de school. De 

OR vindt dit niet representatief (en ongezond voor de leerlingen). Is het mogelijk om 

de leerlingen die zo nodig willen roken dat ergens anders te laten doen? Desnoods 
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aan de achterzijde van de school. De directie geeft toe nog geen goede oplossing 

voor het rookprobleem te hebben gevonden. Het wordt opnieuw besproken met de 

mentoren en dit keer ook de sportdocenten.  

 

h. gezonde voeding tijdens kookles 

Is nog niet met de betrokken docenten besproken. Nick gaat dit alsnog met de 

docent bespreken. Laat pizza of een wrap een uitzondering zijn maar de basis moet 

een gezonde kookopdracht zijn! Dit onderwerp schuift door naar het volgend 

overleg. 

 

i. rondvraag 

Geen. 

 

Heeft u vragen, opmerkingen, complimenten of klachten aan de Ouderraad geef 

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

 

Ouders van eerstejaarsleerlingen kunnen zich via dit e-mailadres aanmelden. 

 

Agenda 2017-2018 Ouderraad-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 

OR-overleg # 4  

Woensdag 11 juli 

,11.00 - 16.00 uur 

Diploma-

uitreiking 

Uitreiken boekjes 
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