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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad van De Rotonde schooljaar 2017-2018. De ouderraad 

bestaat uit 6 ouders van huidige leerlingen van De Rotonde.  

De taak van de Ouderraad is tweeledig: 
 

1. Formeel:  

over een aantal zaken wordt advies gevraagd aan de ouderraad en over een aantal zaken 

moet instemming gegeven worden. 

 

2. Informeel:  

- klankbordfunctie voor de directie van de school; 

- jaarlijks organiseren van een informatiebijeenkomst voor de ouders; 

- aanwezig zijn tijdens de 1v-nieuwjaarsborrel en de open dag. 

 

Bij het verschijnen van dit jaarverslag, bestond de ouderraad uit: 

Sandra Goossens : voorzitter 
Margreet de Crom :  secretaris 
Hannie v.d. Goorbergh : penningmeester 
Leon Minderhoud : lid / afgevaardigde ROC 
Peggy Luijten  : lid 
Winny Hoogervorst : lid 
 
In de laatste vergadering van 12 juni zijn afgetreden:  
Debora Witlox en Miriam de Wit 
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Begin van het schooljaar namen Sandra Goossens en Margreet de Crom de taken over van Debora 
Witlox en Miriam de Wit.  
 
Dit schooljaar was Mak Nobelen een periode afwezig. Hij werd tijdens de vergaderingen vervangen 
door Wendy van Es. 
 
De vergaderingen vonden plaats in goed overleg met de directie, de Ouderraad heeft zijn 
bevoegdheden kunnen toepassen en tijdig meldden zich voldoende nieuwe enthousiaste ouders aan. 
We hebben dit schooljaar 7 keer vergaderd. 
 
Dit schooljaar ging de nieuwjaarsborrel van de 1v helaas niet door vanwege te weinig aanmeldingen. 
De ouderraad was tijdens de Open dag aanwezig met een stand. 
 
Behandelde onderwerpen waarbij de ouderraad inspraak had: 
- Hoogte en bestemming "vrijwillige" financiële bijdrage – De ouderraad ging akkoord met een 

ophoging van 5% van de vrijwillige financiële ouderbijdrage; 
 
- Buitenschoolse activiteiten - Instemming kosten buitenschoolse activiteiten - De ouderraad ging 

akkoord met de bedragen voor buitenschoolse activiteiten. 
 
Overige onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde kwamen: 
- De beleidsagenda jaarlijks-meerjaren De Rotonde; 

 
- Het tevredenheidsonderzoek ouders; 

 
- De Ondersteuningsstructuur binnen de Rotonde; 

 

- De financiële situatie van De Rotonde en de actie die De Rotonde hierin neemt; 
 

- Dat keuzevakken komend schooljaar worden uitgebreid en verbreed met andere mbo-scholen;  
 

- Dat transfercoaches kader-leerlingen begeleiden in het maken van een keuze niveau 3 of 4 mbo; 
 

- Wat er besproken is bij de Leerlingenraad; 
 

- Hoe het gaat met het vignet de gezonde school.  
Aangaande de vraag hoe meer ouders gemotiveerd kunnen worden om goedkeuring te geven 
om hun kinderen te laten deelnemen is het advies van de ouderraad om kinderen anoniem 
tijdens de mentorles formulieren te laten invullen. 
Dit jaar is de Gouden Kantineschaal behaald; 

 

- Wat er besproken is bij de Ouderraad ROC zoals de financiële situatie en de wijziging in de 
organisatiestructuur van het ROC. 
 

- De mogelijkheid om eindejaarsreis gespreid te betalen. Het advies van de ouderraad was: 
betaling in 4 termijnen. 1e termijn in leerjaar 3 en 3 termijnen in leerjaar 4. En een brief aan de 
ouders voordat leerlingen naar de bovenbouw gaan dat deze bedragen eraan komen. 
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- De stage. Leerlingen moeten in leerjaar 3 een blokstage en in leerjaar 4 een lintstage doen. We 

bespraken de begeleiding bij het regelen van de stage,  het doel van de stage, de begeleiding bij 
het voeren van een gesprek voeren voor het krijgen van een stageplek en de begeleiding ter 
plaatse; 
 

- De mogelijkheid om voorlichting te geven aan ouders 4e jaar aangaande Duo – 
studiefinanciering is bekeken. Duo bleek dit niet meer te doen op scholen; 

 

- De vrijwillige bijdrage: met name is het nut van het betalen van de vrijwillige bijdrage 
besproken, dat veel ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, het bestaan van Stichting 
Leergeld voor een tegemoetkoming hierin, dat de school ouders hiervan op de hoogte stelt en 
de vraag of wij als ouders invloed hebben op de hoogte van de schoolreisjes? 

 

In mei organiseerde de ouderraad een informatiebijeenkomst voor alle ouders en leerlingen. Deze 
keer in samenwerking met stichting Be Aware. Stichting Be Aware geeft informatie over gewoonten 
en verslaving: wanneer is er sprake van verslaving, hoe herken je het en wat kan je als ouder doen 
om het te voorkomen. Handvatten en gesprekstips werden in een interactief programma verwerkt. 
Met gebruik van stemkastjes gaf de spreker, Kelly Roelofs, een presentatie over het gebruik van 
alcohol en drugs en over gameverslaving en ging ze in discussie met ouders en leerlingen over dit 
onderwerp. 
 
Er waren problemen met het e-mailadres. Die zijn opgelost. 
 
Houd de website van de Rotonde en het Ouderportaal in de gaten. Op het Ouderportaal worden de 
jaarverslagen en de verslagen van de vergaderingen gepubliceerd. 
 
De leden bedanken de vertrekkende ouderraadsleden. 
 
Breda, juni 2018 


