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VERSLAG OUDERRAAD        nr. 4 - schooljaar ’17 - ‘18 

 

Datum overleg : 12 juni 2018 

Aanwezig  : Annemieke, Geert, Karin, Herman, Christine, Joanne en Patrick 

(verslag) 

Afwezig  : Yuri 

 

1. Opening 

De Ouderraad start het vooroverleg met een kort voorstelrondje omdat Herman 

Tobe (stiefvader Fabian uit 1C) vandaag voor het eerst aanwezig is. 

 

Er zijn op de aanmelding van Herman na geen e-mails/vragen ontvangen voor de 

Ouderraad. Rond 19.50 uur start het overleg met directeur a.i. Joanne Zijlstra.  

 

2. Overleg Ouderraad en directie 

 

a. Herman wordt welkom geheten en Patrick vertelt waarom Yuri afwezig is. 

 

b. Stand van zaken selectie/aanstelling nieuwe directeur Wolfert Lansing 

Op dit moment vindt de selectie plaats voor de nieuwe directeur. Namens de 

Ouderraad zit Christine in de benoemings- en adviescommissie (BAC).  De huidige 

ad-interim-directeur zit niet in de BAC. Uitgangspunt is dat de nieuwe directeur met 

ingang van het nieuwe schooljaar start. Lukt dit qua planning niet dan blijft Joanne 

aan tot het moment dat de nieuwe directeur aan de slag gaat. 

 

b. Stand van zaken bugetbestedingen 

De exacte stand van zaken rondom de verschillende bugetaanvragen ten behoeve 

van extra lesmateriaal dat wordt bekostigd vanuit het Ouderraad-budget is niet 

voorhanden.  

 

Vanuit de praktijk is bekend dat diverse materialen al beschikbaar zijn. De 

woordenboeken zijn bijvoorbeeld al geleverd en zijn tijdens de afgelopen examens 

gebruikt!  

 

Op het eerste overleg van schooljaar 2018-2019 wordt een update gegeven over de 

actuele bestedingen. 

 

Het doel is om per 1 oktober 2018 de conceptaanvragen voor de 

budgetbestedingen voor het nieuwe schooljaar van de docenten te hebben. 

 

Budgetitems die al zijn vastgesteld zijn:  

 Alle leerlingen van alle leerjaren gaan minimaal een keer per jaar op kosten van 

de Ouderraad naar een museum 

 De vierdejaarsleerlingen gaan in het voorjaar een dag naar de Efteling. 
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d. Personeel / rooster/ lesuitval 

Door het dalend leerlingaantal verandert de bekostiging van de school. De 

afgelopen jaren is de verhouding leerlingen vs. leraren niet conform de kostennorm 

geweest. Daarnaast wordt met ingang van het nieuwe schooljaar de lestabel 

aangepast van 38 naar 35 uur. Dit alles heeft als gevolg dat er 12 FTE weggaan, 

waaronder onderwijsondersteunend personeel.  Vier leraren gaan daarnaast uit 

eigen beweging weg. Per saldo vertrekt ongeveer eenderde van het personeel. 

Voor het komend schooljaar zijn er voldoende leraren beschikbaar om de lessen 

aan de leerlingen te geven. 

 

De directie stuurt scherper op de kosten, verlofaanvragen en (kort)verzuim. Met als 

doel (en resultaat) dat er minder snel lessen uitvallen of lessen moeten worden 

aangepast. De Ouderraad meldt dat als er vervangende leraren lessen overnemen 

het regelmatig voorkomt dat er geen les wordt gegeven maar dat de leerlingen iets 

voor hun zelf mogen doen (op de computer of telefoon). De Ouderraad vraagt of 

ook in deze situaties de leerlingen gewoon les kunnen krijgen. 

 

e. Planning activiteiten schooljaar 2018 – 2019 

Op te stellen in het eerste overleg schooljaar 2018-2019. 

 

g. Doornemen actielijst en sluiting overleg (21.00 uur) 

Yuri en Patrick verlaten na vier jaar de Ouderraad. Patrick (en Yuri een dag later) 

ontvangen bloemen voor de inzet. Waarvoor dank!  

Vanaf het volgend schooljaar 2018-2019 zal Christine de rol van voorzitter op zich 

nemen. Karin maakt de notulen van de overleggen. 

 

i. Rondvraag 

De inkomsten vanuit de ouderbijdrage is dit schooljaar erg laag geweest (53k 

budget vs.12k ontvangsten). Wat kan er gedaan worden om dit te veranderen? 

Beter communiceren wat er met de ouderbijdragen gedaan wordt. Het mogelijk 

maken om in meerdere termijnen te betalen (desnoods 6 tot 8 termijnen) direct met 

een iDEAL-koppeling bij de e-mail voor de termijnbetaling. Herinnering alleen sturen 

naar mensen die niet betaald hebben.  

 

De start van de bouw voor het nieuwe schoolgebouw staat gepland voor 

september 2018. 

 

In april zijn bij de vierdejaars leerlingen (mavo) praktijkexamens geweest. Wanneer 

worden de cijfers van deze examens bekend gemaakt? Telt dat mee voor de 

eindlijst?  

 

Wat voor extraatje kunnen we de vierdejaars leerlingen geven nu het uitje naar de 

Efteling qua planning niet meer mogelijk was? In overleg met de directie en de 

Ouderraad is een cadeautje bedacht. Op 11 juli wordt bekend wat het is 

geworden… 
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Kan de communicatie over het gebruik van Zermelo en Magister nog een keer 

onder de aandacht worden gebracht? Wanneer gebruik je wat? 

 

Heeft u vragen, opmerkingen, complimenten of klachten aan/voor 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 en cadeautje… 
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