Notulen ouderraadvergadering Wolfert van Borselen Tweetalig 25-10-2017

Woensdag 25 oktober 2017

Gedurende deze vergadering werden de volgende onderwerpen besproken:
1) Terugkoppeling vragen MR (GUTS en 7 normering) (Wendy Groen)
Er wordt opgemerkt dat de afspraak was dat de norm een 7 is. Dit was al voor de
zomervakantie moeten worden besproken in de MR. Dit is helaas niet gelukt is en
wordt jammer genoeg nu pas in oktober besproken. Helaas heeft de universiteit
Leiden de onderzoekscijfers van Guts nog niet aan kunnen leveren. Er wordt
verzocht de data alvast met de ouderraad te delen.
2) Wat is de status van vertraging van de studieboeken door van Dijk? - Van Dijk heeft
een excuusbrief gestuurd. Directie geeft aan dat de school niet blij is geweest met
de vertraging. Alle leerlingen zouden nu hun boeken gekregen moeten hebben.
3) Er is zorg over de resultaten bij met name Wiskunde.
De oudervereniging vraagt aandacht voor de eenduidige wijze van lesgeven. Het lijkt
er op dat een aantal leraren hun eigen wijze van lesgeven hanteren.
De directie zal hier aandacht aan geven.
4) Ouderbijdrage:
Een ouder heeft een vraag gesteld over de verhoging en heeft ook aangeven zijn
plafond voor het schoolgeld te hebben bereikt.De directie legt uit dat de verhoging
te maken heeft gehad met een niet sluitende begroting en dat de komende jaren er
geen verhoging plaats zal vinden.
5) Mededelingen
a) MR: In verband met afwezigheid van MR vertegenwoordiger zal de voorzitter
de komende MR vergadering van 15 november aanwezig zijn.
b) Contactouders: de vertegenwoordigerv uit de contactouders legt uit in kort
uit hoe de contactoudersvergadering in zijn werk gaat, de functie van de
contactouders en welke onderwerpen er worden besproken.
c) Apparently: Het is op dit moment onduidelijk wat de stand van zaken is. De
directie zal checken wat de status is.
6) Medededelingen directie
a) Voortgang selectie directeur: Er is niet veel meer bekend dan dat de
sollicitatieprocedure is gesloten.
b) Houses: Dit is voor en geënt op de HAVO om zich te kunnen onderscheiden.
De klassen 1 t/m 3 van de HAVO worden gekoppeld aan een bepaalde house
(groep) en kunnen als groep punten verdienen op basis van uitstekende
prestaties. De houses zijn vooral in Engeland populair en moeten in de
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c)

d)
e)
f)

g)

h)

i)

Nederlandstalige cultuur nog groeien. De eersteklassers omarmen het, terwijl
de derdeklassers er nog aan moeten wennen.
Rookvrije schoolomgeving - gezonde school: - Dit is uitdrukkelijk genoemd bij
alle introductieavonden. Na strubbelingen zijn er corveediensten opgericht
om de omgeving schoon te houden. De buren zijn hierover zeer te spreken.
De Wolfert schijnt de eerste school te zijn die hier voortvarend mee bezig is
en wordt zelfs aangehaald als voorbeeldschool. De gemeente heeft gevraagd
om te komen kijken hoe de school dit aanpakt.
Groeten uit Shanghai: - De reis naar Shanghai loopt goed. Dit jaar zijn er 2
Chinese scholen bij betrokken.
Sponsorloop: - De sponsorloop van HAVO 1/2/3 was een succes. Er is veel
binnengehaald voor de internationale stages.
iSocial: - Een theatergroep die de eerstejaars het gebruik en gevaren van
social media probeert over te brengen. Belangrijk is dat ook thuis over de
kwetsbaarheden ervan wordt gesproken. Directie zal bekijken hoe zij de
ouders hierin kan betrekken
Stages Blijberg: - Een aantal leerlingen van het VWO en HAVO lopen stage bij
Blijberg tot aan de kerst. Daarna zal nog 2 keer een groep stage gaan lopen.
De ervaringen zijn tot nu toe erg positief.
Tweedaagse conferentie WvB scholengroep Schoolplan 2018-2022: - Een
grote groep vanuit verschillende scholen heeft 2 inspirerende dagen met
elkaar doorgebracht en ideeën en ervaringen uitgewisseld. Dit wordt nog
nader uitgewerkt en zal met de ouderraad worden gedeeld.
International Food Fair 15/11: - Dit is een mooie avond waar geproefd kan
worden van lekkernijen uit verschillende culturen. De opbrengsten komen
ten goede aan de internationale stages. Komt allen!

Rondvraag:
Wat is de status van de fietsendiefstal?
Directie informeert dat dit nog bij de politie ligt. Wel is duidelijk dat er een bende actief
is/was. Opmerkelijk is wel dat er nog steeds fietsen worden aangetroffen zonder enig slot
of met de sleutels in het slot. De laatste worden op slot gedaan en de leerlingen kunnen aan
het einde van de dag de sleutels bij de conciërge afhalen.
Antonio: - Wat is de standaard voor de laptops? Wendy informeert dat dit nog steeds de
apple mac is.
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