Jaarverslag Ouderraad 2013-2014
De samenstelling van de Ouderraad aan het begin van het schooljaar 2013-2014 was als volgt:
Jetty van Meeteren (voorzitter), Simone van der Veen, Joost van Haarlem, Annemiek Kamerling van
Koerten, Barbara In der Maur (secretaris), Cynthia Nijland, Margot Schweitzer.
Na de eerste vergadering zijn Johan van der Sloot, Wilfred Mijnhardt en Gerwin Westerhof
toegetreden.
Later in het jaar zijn Nico van der Ven en Anja Leebeek toegetreden.
Vertegenwoordigers in de MR: Gerwin Westerhof, Nico van de Ven, Anja Leebeek.
Vertegenwoordigers in het Lettingafonds: Simone van der Veen, Cynthia Nijland.
Belangrijke aandachtspunten:
- Werkwijze en rol van de Ouderraad is opnieuw onderwerp van gesprek geweest; we
onderschrijven het reglement zoals dat op de website staat en voor alle ouders in te zien is.
Vanuit de Ouderraad gaan afgevaardigden naar de MR en het Lettingafonds.
- Verslaglegging vanuit het Lettingafonds is in het schooljaar 2013-2014 geëffectueerd en deze
verslaglegging is geaccordeerd door de Ouderraad.
- Plan van de directie om de bijdrage voor het Lettingafonds op een andere manier te gaan
doen wordt door de Ouderraad ondersteund.
- De schoolgids is aan de Ouderraad voorgelegd en deze heeft commentaar gegeven waar
nodig. Algemene mening was dat de schoolgids goed en compleet was.
Uitgevoerde activiteiten:
- Aanwezigheid op de open dagen.
- Voorbereidingen voor een schoolavond over het nut en de gevaren van sociale media zijn
getroffen en de schoolavond zal plaatsvinden in het schooljaar 2014-2015.
- Aanwezigheid bij diploma uitreikingen.
Actiepunten voor komende periode:
- Aanmaken van een algemeen e-mail adres voor de Ouderraad dat op de website komt.
- Website up to date houden gedurende het schooljaar.
- Jaaragenda opstellen.
- Evalueren van verbeterplannen n.a.v. de leerlingtevredenheidspeiling.
In de loop van het schooljaar is Margot Schweitzer gestopt met de Ouderraad. Aan het eind van het
schooljaar zijn de volgende ouders gestopt: Johan van der Sloot en Gerwin Westerhof, waarbij dank
uitgesproken wordt voor hun bijdrage.

