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Inleiding
In het afgelopen schooljaar (2016-2017) heeft de Ouderraad (OR) niet stil gezeten. Via dit verslag
willen we je informeren over onze bezigheden, aangeven wat er zoal besproken is tijdens
vergaderingen, wat er bereikt is en hoe het jaar voor ons verlopen is. We zijn dit schooljaar
begonnen met een volle bezetting, d.w.z. 14 leden, waarvan er 7 leden nieuw waren. Afgelopen
jaar zijn we met heel veel enthousiasme begonnen om de OR wat steviger neer te zetten. Het was
dan ook met trots dat we op de open dagen met onze mooie sweatshirts (met logo!) de OR konden
vertegenwoordigen.
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1.

De terugblik over 2016-2017

1.1 Jaarvergadering
Dinsdagavond 25 Oktober 2016, was de jaarvergadering die altijd gecombineerd wordt met een
thema. Op deze avond is de uitkomst van de ouderenquête besproken door Annerieke Kroeze, plv.
rector en Diana Cieraad, voorzitter van de OR.

De Nieuwe Lichting (DNL) verzorgde het thema
voor de avond: Motivatie van je puber:
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1.2 Ouder Café

Op deze ouderavond op 15 mei, heeft Tewatha Muller ( expert
‘Digitale Jongerencultuur en Vloggen’ bij Bureau Jeugd en Media)
een deur open gedaan naar de online kinderwereld: van de
spelletjeswebsites tot hun surfgedrag, over hun ontmoetingsplaatsen
met ‘onbekende vrienden’ en waarom ze zo graag willen vloggen en
vlogs bekijken.

Mediaopvoeding is ook: laten zien wat wél mag en kan. Na dit
gezellige, drukbezochte café is iedereen naar huis gegaan met veel
stof voor een gesprek met uw eigen kinderen

Na afloop werd er een feedbackformulier gestuurd naar alle ouders die aanwezig waren. Een
kleine greep uit de reacties :
“Het feit dat de school (vanuit de Ouderraad) aan ouders gelegenheid biedt zich te verdiepen in
de media-uitdagingen van deze tijd. Alle lof!”
“De uitleg van de impact van vloggers en de voorbeelden die werden gegeven.”
“zeer zinvolle en nuttige informatie over vloggen/YouTube ontvangen”
“had nog wel graag iets interactiefs gedaan en samen met andere ouders ideeën uitgewisseld”
“ waar ik verwachtte veel te horen over hoe kinderen zélf omgaan met social media/whatsapp en
elkaar daar benaderen, incl pesten etc, kregen we een lichtgewicht verhaal over omhooggevallen
mensen die nog net een cameraatje kunnen vasthouden en dat online plempen.”
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1.3 Open dagen

De open dagen vonden plaats op:
13 en 23 Januari 2017
De open dagen werden goed bezocht. Doordat we
rondliepen en op ouders afstapten met een flyer was er
veel aanspraak met de ouders.
Er ontstonden veel leuke gesprekken.
De feedback over de aanwezigheid van de OR op de
open dagen was dan ook erg positief.

De nieuwe flyer van de OR voor aanstaande ouders en verzorgers

1.4 Nieuwbouw

Vanuit de OR zijn wij op de hoogte gehouden van alle beslommeringen rondom de twee
verbouwingen op school. Wij hebben meegedaan aan een middagsessie met de planners en hebben
mee mogen denken over goede ideeën voor de nieuwbouw. Wij worden door de plv. rector elke
vergadering bijgepraat over wat er goed en niet goed gaat met de nieuwbouwplannen voor school.

1.5 Ouder enquête
Ieder jaar wordt er een ouderenquête gedaan. Dit jaar ging de ouderenquête er wegens
omstandigheden later uit dan normaal. Daarbij viel het uitsturen middenin de examen periode
waardoor er nog meer vertraging optrad. Volgend jaar gaat de OR dit anders doen.
De enquête van dit jaar is beantwoord door 410 ouders. Een goed resultaat. In het algemeen werd
er hoog gescoord en was het Vechtstede College op een aantal punten beter dan vorig jaar en op
andere punten slechter.
Op de vraag of er bezwaar zou zijn om de starttijd van het eerste uur te veranderen naar 08.30
gaven 312 mensen aan hier geen bezwaar tegen te hebben. Dit is 79% van het totale aantal dat de
enquête heeft ingevuld.
Voor de volledige en gedetailleerde resultaten verwijzen wij u naar de website:
www.vechtstedecollege.nl Kies in het menu voor Ouders en vervolgens voor Ouderraad.

1.6 OR pagina op de website van het Vechtstede College
De OR pagina op de website is onder handen genomen en zal worden aangepast.
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We hebben ervoor gekozen om te werken met foto’s, een klein en persoonlijk achtergrondverhaal
van de leden en verder veel vragen met antwoorden. We hopen hiermee onze pagina persoonlijker
en overzichtelijker gemaakt te hebben.
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2.

Wat gaan we doen in schooljaar 2017-2018?

Voor schooljaar 2017-2018 zijn verschillende taken en aandachtsgebieden verdeeld over de leden
van de ouderraad. Zo hopen we doeltreffender en efficiënter onze doelstellingen te halen. Naast de
terugkerende doelstellingen zoals: de jaarvergadering (met thema), aanwezigheid bij de open
dagen, de ouderenquête en het ouder café hebben we voor komend schooljaar nieuwe
doelstellingen.
Hieronder vallen o.a.:
 Het verbeteren van de opzet en uitvoering van de ouderenquête.
Vanaf dit schooljaar willen we het maken van de ouderenquête in eigen beheer nemen,
waarmee we minder afhankelijk worden van school.
 De mogelijkheden voor het opzetten van een ouderfonds onderzoeken en indien mogelijk
opzetten.
Een ouderfonds is geheel ter beschikking van de ouderraad, staat los van de school en
komt geheel ten goede van de ouders/leerlingen.
 Het opzetten van een ouder café tijdens de brugklas kennismakingsavonden.
Zo willen wij de mogelijkheid creëren voor nieuwe brugklas-ouders om elkaar en de
ouderraad te leren kennen.
 Verder uitbouwen van het evalueren van onze activiteiten. Wij hopen hiermee onze
activiteiten nog beter te kunnen afstemmen op de behoefte van de ouders.
 Afgelopen jaar hebben we al goede stappen gezet op het vlak van communicatie en
zichtbaarheid van de OR (sweatshirts, flyer, website pagina). Dit willen wij komend
schooljaar graag zo houden en misschien zelfs nog verbeteren.
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3.

Organisatie van de OR

3.1 Samenstelling ouderraad 2016-2017
Diana Cieraad ,
voorzitter

Jenny
Nieuwenhuijze, vice
voorzitter, lid MR

Jeannette Schreurs

Annemiek Kroone

Paul Bijvoet

Rachida Mabrouki

Danny Landwaart

Eric Calsbeek

Lique Jobben

Mariëtta van den
Wijngaart

Karina Broersen,
notulist

Iskander Haverkaat
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Aan het einde van het schooljaar gaven twee leden aan ermee te willen stoppen, vanwege werk en
het feit dat ze geen kinderen meer hebben op Vechtstede. Na de vakantie liet nog een lid weten dat
hij er mee ging stoppen i.v.m. werkomstandigheden. Er moeten dus nieuwe leden worden gezocht
voor het schooljaar 2017-2018. Er zijn van de vorige oproep een aantal mensen blijven staan die
graag op de reserve lijst wilden. Deze worden aangeschreven en gevraagd om wat extra
informatie. Hierna wordt er een keuze gemaakt.

3.2 Ouderraad en Medezeggenschapsraad
Sinds dit schooljaar (2016-2017) staat de ouderraad in contact met de medezeggenschapsraad door
een ouder van de OR die tevens lid is van de oudergeleding van de MR.
Deze ouder zorgt ervoor dat de OR geïnformeerd wordt over de besluiten van de MR, waarvan de
vastgestelde notulen openbaar zijn. Ook kan deze ouder standpunten van de OR meenemen naar
vergaderingen van de MR.

4.

Begroting en jaarrekening

Als OR hebben wij geen budget en dus geen begroting. Indien er geld uitgegeven moet worden,
kan het worden gedeclareerd via school.

5.

Conclusie

De OR heeft dit jaar met veel plezier gewerkt. Helaas moesten we aan het eind van het jaar
afscheid nemen van drie leden. Hiermee wordt het aantal teruggebracht naar 9. De OR zal actief
op zoek gaan naar nieuwe ouders.
De OR voelt dat met de acties van dit schooljaar en de plannen voor komend schooljaar de positie
versterkt is, en wij hopen deze lijn door te kunnen zetten.
Tevens is het gezicht naar buiten toe verbeterd. En ook hier ziet de OR zeker nog mogelijkheden
om de zicht- en vindbaarheid te vergroten en zo van nut te kunnen zijn voor alle ouders van het
Vechtstede College.
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