
 

CONCEPT VERSLAG OUDERRAAD    nr 2.  - schooljaar ’ 18-‘19 
 
Datum overleg : 12 december 2018 
Aanwezig : Geert, Jaqueline, Natascha, Fiona, Ivo, Christine, Marja 
Afwezig : Herman 
 
1. Opening 
De vergaring is geopend. Ivo overhandigt een document met punten om te bespreken.  
 
2. Punten Ivo 
 
2.1  Uitbreiding directie 
- uitbreiding is ingezet t.l.v. centrale organisatie (middelen extra toegevoegd aan 

schoolbegroting, dus niet i.p.v. formatieruimte voor docenten)  
- aanleiding ligt in analyse IBR over eerste 70 dagen en noodzakelijke aanpak van een 

veelheid van zaken 
- vervanging teamleider FDP i.v.m. ziekte 
- coaching teamleiders 
- optimalisatie MAVO/HAVO 
1. Duits 2c 
2. Lessentabel 
- lesbezoeken en coaching docenten t.b.v. onderwijskwaliteit 
- optimalisatie organisatorische zaken 

 
Gebleken is tijdens de eerste evaluatie dat er heel veel kleine dingen zijn die gedaan 
moeten worden, maar veel is ook een ‘berg’. En nakomen van beleid en afspraken liep ook 
wat vast. Hierdoor is er naar een oplossing gezocht en zijn Arnold en …. Aangetrokken 
 
Mavo/Havo ambitieklas moet een extra vreemde taal hebben, Spaans voldoet niet. Er is een 
voorstel gedaan met een aantal opties om over te stappen, er moet dan wel met Duits 
worden gestart.  
Noot: inmiddels is dit met de ouders/leerlingen van 2C besproken en zijn de lessen Duits 
gestart.  
 
Er bestaat wat zorg over examenformulieren. Fiona bevestigt dat dit allemaal goed is 
geregeld. Daar is goede aandacht aan besteed.  
 
2.2. Pauzetijden 

- Ophalen ideeën OR 
- Besluitvorming na kerstvakantie 

 
Er is gedacht over splitsing van de pauzes; niet meer parallel aan onder- en bovenbouw. 
Ook met oog op toekomst in nieuwe schoolpand.  
Er is nu al meer rust door de aangeschafte voetbaltafel en de bank die is geplaatst.  
 
Wat gaat het worden?  

 
 



 

Voorstel is om het nu nog gelijk te houden, eventueel met een extra pauze tijd bijv. na 2e, 5e 
en 7e lesuur.  
 
Besluit: Ouders zijn hier niet op tegen, school besluit om evt. pauzetijden te veranderen.  
 
2.3. Zermelo/Magister 

- Stand van zaken: 
- Beide systemen zijn nu zodanig ingericht dat 1 op 1 loopt 

- Geldt alleen voor reguliere lesweken, niet voor toetsweken etc. (dat wordt nog nader 
onderzocht qua realiseerbaarheid) 

- Momenteel besluitvorming of Zermelo app voor leerlingen/ouders/docenten weg kan -> 
nu al voor reguliere weken of pas als alle weken lukt  

 
Ivo gaf aan dat Magister leidend gaat zijn en dat de Zermelo app eruit gaat.  
 
2.4. Personeel / rooster/ lesuitval 

- Stand van zaken: 
- Docent Multimedia ziek – ontslag genomen 
- Docent Spaans ziek/privé omstandigheden 

1. momenteel voor beide gesprekken voor invulling in 
(vervangings)vacature op korte termijn 
2. Inzet in periode 2 met eventueel aanvullende lestijd indien 
noodzakelijk 
3. ouders en leerlingen worden deze week door FBO hierover 
geïnformeerd 

- Momenteel besluitvorming over dagroosteren vs tussenuren 
 
Met name voor 4e jaar => inhaaltijden komen er wel aan, het is een keuzevak, dus wat 
kleinere groep leerlingen, maakt inhalen ook makkelijker.  
 
Er is een discussie over de tussenuren. Dit zo laten, zodat leerlingen uur op school moeten 
blijven voor een laatste lesuur of toch aanpassen. Laatste geeft veel roosteraanpassingen. 
Verder ook veel onrust bij leerlingen en leerkrachten.  
 
2.5 Inzet Kurzweil 

- vanaf januari beschikbaar voor leerlingen via school (no costs) 
- op school inzetbaar én ook voor thuisgebruik 

- ouders worden geïnformeerd in nieuwsbrief komende week. Verder wordt voor 
betreffende leerlingen e.e.a. technisch ondersteund 

  
Er wordt nog wel een opmerking gemaakt over het feit dat er tijdens toetsen nog niet 
genoeg aandacht wordt gegeven voor het feit dat leerlingen dislectie hebben.  
Wel in PSA, in 3e leerjaar.  
 
 
3. Vraag Geert / meer ouders bereiken 

 
 



 

Tijdens de vorige vergadering is de vraag aan de orde gekomen hoe we meer ouders 
kunnen bereiken om zo in de ouderraad de mening van de ouders goed te verdedigen.  
 
Verschillende opties: 

- Zichtbaar worden; apart een keer mailing versturen 
- Op bijv. open dagen en andere ouderavonden op school aanwezig zijn 
- Soort klankbordgroep vormen 
- Andersom ook: zijn er vragen mail naar de ouderraad 
- Zelf een borrel organiseren 

 
Nog geen concreet besluit.  
 
4 Diverse zaken 
 
Er was een Instagram / pest/plaag incident. Dit is gelijk aangepakt. Hier wordt steeds 
strakker op gestuurd.  
 
Telefoontjes: mogen niet in de les. Het gaat beter, maar het is nog niet naar wens.  
 
Camera toezicht: werkt ook goed. Incidentjes worden zo snel opgelost.  
 
5. Rondvraag 
Is er een termijn waarbinnen de cijfers moeten worden gegeven door de docent? 
SO  :   5 dagen 
Rep (geen PTA) : 10 dagen 
Projecten : 15 dagen 
Werstukken : 15 dagen 
 
6. Volgende vergadering 
Dinsdag 5 februari 2019 om 19.00 uur  
 
Heeft u vragen, opmerkingen, complimenten of klachten aan/voor de Ouderraad, geef deze 
door via het e-mailadres: wlaouderraad@wolfert.nl 
 
7. Actielijst 

- Open dagen 8 en 9 februari; Christine maakt een voorstel 
- Aantal microscopen bekend, verder actie nodig?  

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