
 

CONCEPT VERSLAG OUDERRAAD    nr 1.  - schooljaar ’ 18-‘19 
 
Datum overleg : 5 november 2018 
Aanwezig : Geert, Herman, Jaqueline, Natascha, Fiona, Ivo, Christine, Marja 
Afwezig : Annemieke, Karin 
 
1. Opening 
De vergaring is geopend en er is kennis gemaakt met de nieuwe ouders die bij de 
ouderraad zijn gekomen.  
 
2. Punten Ivo 
 
a. Diverse zaken (personeel/ rooster) 
Er zijn diverse zaken aan de orde gekomen. Er is gesproken over de visie die Wolfert 
Lansing uitdraagt/ wil uitdragen. Vooral Open en Transparant. De visie is duidelijk, hier en 
daar nog zoekend om dit op de juiste wijze te gaan doen of goed in de praktijk te brengen.  
 
Communicatie is nog wel een issue.  
Magister in combinatie met Zermelo is ook nog niet de oplossing, dit is onder de aandacht.  
 
Omdat de groep leerkrachten sterk is verminderd kan dit bij uitval van een leerkracht een 
issue zijn. Dit is onder de aandacht.  
 
Er is een streng beleid op spijbelen. Er gaan veel brieven de deur uit voor te laatkomers en 
spijbelaars. Na aantal keren mag leerling (evt. met ouders) uitleg komen geven.  
 
Huiswerkklassen zijn geïntroduceerd, wordt goed ontvangen door ouders (en leerlingen).  
 
 
b.  Spanjereis 
Er is dit jaar een probleem ontstaan voor de reis naar Spanje in het 3e jaar. Dit heeft o.a. te 
maken met het teruggelopen aantal leerlingen en met het later inplannen van deze reis.  
 
Voorstel voor 2018-2019 
De 3e jaar leerlingen in dit schooljaar geen keuze geven, alleen Engeland reis aanbieden. 
Volgend jaar hebben de 3e jaar leerlingen wel weer de keuze, planning is dan om aan het 
begin van het schooljaar te gaan. De 4e jaar leerlingen (die dit jaar 3e jaar zijn) mogen dan 
alsnog de Spanje reis doen.  De leerlingen zouden dit jaar naar Engeland en volgend jaar 
naar Spanje kunnen, of alleen dit jaar Engeland of volgende jaar Spanje.  
Voorstel is voor de ouderraad acceptabel.  
 
Hierbij is ook gesproken of er een mogelijkheid is voor ouders om voor deze reis te sparen. 
Het kan voor ouders een aanslag op budget zijn en op deze manier wordt er gespreid.  
 
c. Stand van zaken buget en budgetbestedingen 
We weten wat het budget is.  

 
 



 

Er blijken voor Biology geen microscopen te zijn. Fiona gaat hier goed achter aan en indien 
nodig, kunnen we bekijken of deze vanuit dit budget aangekocht kunnen worden.  
 
d.  Pauzetijden 
Er ligt een voorstel om de pauzetijden voor onder- en bovenbouw te wijzigen. Het is nu heel 
druk in school tijdens de pauzes, er zijn een aantal leerlingen die veel aandacht vragen. Om 
de pauzes rustiger te laten verlopen zijn er een aantal opties neergelegd. De voorkeur 
vanuit school ligt bij optie 2. Afgesproken is dat de ouders hier over nadenken en dit in een 
volgende vergadering te bespreken.  
 
g. Doornemen actielijst en sluiting overleg (21.00 uur) 
Nog niet aan de orde geweest.  
 
i. Rondvraag 
Geert heeft aangegeven dat hij graag meer ouders zou willen bereiken om in de ouderraad 
een goed de ouders te vertegenwoordigen. Hoe we dit kunnen doen, is een punt waar 
ouders nu over nadenken en volgende keer kunnen bespreken.  
 
Heeft u vragen, opmerkingen, complimenten of klachten aan/voor de Ouderraad, geef deze 
door via het e-mailadres: wlaouderraad@wolfert.nl 
 
3. Actielijst 

- Mailadres van ouderraad (lijkt met bovenstaande opgelost) 
- Hoe gaan wij als ouders alle ouders tegenwoordigen, in ieder geval breder, hoe 

kunnen wij de andere ouders benaderen? 
- Nadenken over de pauzetijden 
- Aantal microscopen bekend, verder actie nodig?  

 
 
Agenda 2018-2019 Ouderraad-overleggen 
Datum  Wat  Te bespreken onderwerpen 
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