
Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad van De Rotonde. 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 wij een informatiebijeenkomst voor de ouders. 

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

Debora Witlox  : voorzitter 
Miriam de Wit  : secretaris 
Hannie v.d. Goorbergh : penningmeester 
Sandra Goossens : lid 
Edward Chel:  : lid  
Margreet de Crom : lid 
 
Dit jaar heeft Monique Konings in verband met haar werkzaamheden afscheid genomen als lid van 
de ouderraad. Zij was ook vertegenwoordiger bij de overkoepelende ouderraad van het ROC en die 
rol heeft Edward Chel op zich genomen.  Omdat er voldoende leden zijn op dit moment hebben we 
geen nieuwe leden geworven. 
 
Het schooljaar 2015 – 2016 is voorspoedig verlopen. De vergaderingen vonden plaats in goed overleg 

met de directie en de Ouderraad heeft zijn bevoegdheden kunnen toepassen. In totaal hebben we 7 

keer vergaderd.  

  



Behandelde onderwerpen waarbij de ouderraad inspraak had: 

 Hoogte en bestemming (vrijwillige) financiële bijdrage: dit betreft het kluisje, uitstapjes, 

excursies e.d. Wanneer de ouders de bijdrage niet betalen, wordt de leerling uitgesloten van 

de betreffende activiteit en krijgt een vervangend programma op school. De reis in het 

laatste jaar kan als ouders hier om vragen gespreid betaald worden en school wil meedenken 

als ouders door financiële nood niet in staat zijn deze reis in zijn geheel te bekostigen. (jan. 

2016) 

 Kosten schoolboeken en schoolmateriaal: Het bekostigen van boeken en benodigde 

materialen is een verantwoordelijkheid van de ouders. Wanneer leerlingen hier niet over 

beschikken, kunnen zij van deelname aan de betreffende les worden uitgesloten. De 

ouderraad onderschrijft deze handelwijze.(jan. 2016) 

 Regels rondom lesuitval (jan. 2016) 

 Opheffen van de MBO tak van de centrale ouderraad (overkoepelende VMBO ouderraad 

blijft) (jan. 2016) 

 Invulling onderwijstijd en vrije dagen schooljaar 2016-2017 (juli 2016) 

Overige onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde kwamen: 

 De ouderraad heeft en eigen e-mail adres gekregen, zodat zij rechtstreeks te benaderen zijn. 

Dit is OuderraadDeRotonde@rocwb.nl. 

 Interne audit in oktober waarbij ook de ouderraad betrokken is geweest en input heeft 

gegeven. 

 De ouderraad is betrokken geweest bij diverse schoolactiviteiten. Te weten: een afvaardiging 

naar de leerlingenraad, aanwezigheid bij de nieuwjaarsreceptie van de 1V en op de open 

dag.  

 Door Mak werd een toelichting gegeven op de vernieuwde managementstructuur waarvan 

de inzet is dat de regie weer bij de docenten komt te liggen. (sept. 2015) 

 Door Mak is uitgelegd hoe de Rotonde omgaat met leerlingen die (tijdelijk) niet binnen 

school kunnen verblijven (sept. 2015) 

 Mak heeft de procedure rond de rekentoets uitgelegd (sept. 2015) 

 De ouderraad heeft een goed bezochte thema avond georganiseerd over het puberbrein van 

Aletta Smits. Dit onderwerp heeft zij (de ouderraad) via een belangstellingenformulier 

gekozen. (maart en april 2016) 

 De ouderraad heeft een brief gehad van een ouder inzake het afgelasten van de reis naar 

London en heeft deze zo nel mogelijk beantwoord na input gevraagd te hebben aan de 

directie. (maart 2016) 

 De ouderraad is betrokken bij het onderzoek inzake sexting (maart 2016) 

 Mak heeft een tussenstand gegeven inzake het meerjarenplan. ( juni 2016, en nog lopende) 

 Verwachtingen vanuit de docenten richting de ouderraad (juni 2016, nog lopende) 

 Reglement ouderraad: bekeken en met elkaar besproken. (mei 2016) 
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 Een ouderraadslid is afgevaardigde naar de ouderraad ROC. Hiervan wordt verslag gedaan in 

de vergadering en eventuele vragen vanuit de ouderraad Rotonde kunnen daar ingebracht 

worden.  

 

Tijdens de evaluatie zijn ideeën geopperd voor thema avond(en) in het nieuwe schooljaar. 

 

Dorst, sept. 2016 


