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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad CURIO prinsentuin van cooth voor het schooljaar 2021-
2022. In dit jaarverslag zullen de samenstelling van ouderraad, de keren dat er vergaderd is en de 
onderwerpen die dit jaar behandeld zijn de revue passeren. 

Samenstelling Ouderraad 
Doelstelling van de Ouderraad is het behartigen van de belangen van de ouders. Hiertoe moet de 
ouderraad representatief zijn voor alle ouders.  
 
De ouderraad CURIO prinsentuin van cooth vindt bovendien dat de waarde van een ouderraad zo 
groot is als de directie van CURIO prinsentuin van cooth eraan toekent. Door de huidige 
onderwijsmanagers Anton Ram en Jan-Willem van Trijp die namens CURIO prinsentuin van cooth 
deelnemen aan de overleggen is deze waarde benoemd als zeer hoog en geven zij bovendien aan 
bijzonder verheugd te zijn in de grote animo van ouders om deel te nemen in de ouderraad. De beide 
onderwijsmanagers hebben in het schooljaar 2021-2022 gezamenlijk deelgenomen aan het 
merendeel de vergaderingen. Omdat de beide onderwijsmanagers ieder hun eigen portefeuilles 
hebben, werd hun gezamenlijke deelname door de Ouderraad zeer op prijs gesteld.  
  
Dit schooljaar 2021-2022 was wederom een bijzonder schooljaar omdat Nederland nog steeds te 
maken had met een Corona pandemie. In het najaar en de winter hebben leerlingen en docenten 
weer vanuit huis lessen hebben gevolgd en gegeven. Het spreekt voor zich dat dit net als voorgaande 
schooljaren een behoorlijke impact gehad op de leerlingen, docenten en natuurlijk ook op de ouders. 
Ondanks het feit we iedereen ondertussen voldoende ervaring met afstandsonderwijs heeft kunnen 
opdoen. 
  
Vanuit de ouderraad is Peter Fens afgevaardigd naar de Centrale Ouderraad (COR) voor het gehele 
vmbo van CURIO.  
  
Aan het begin van het schooljaar 2021-2022 bestond de ouderraad uit de volgende leden: 
 

• Peter Fens ouder 3de jaars leerling 
• Iris Vergouwen ouder 4de jaars leerling 
• Nadine Frijters-Rietveld ouder 4de jaars leerling 
• Lisette Wisse ouder 2de jaars leerling 

 
Begin van het schooljaar 2021-2022 heeft de ouderraad op diverse manieren geprobeerd om ouders 
te interesseren voor de ouderraad. Dit heeft helaas niet geleid tot aanmeldingen van nieuwe 
ouderraad leden.  
 
In de loop van het schooljaar werd de ouderraad uitgebreid met: 
 

• Frank Bakkers ouder 2de jaars leerling 
 
Met ingang van schooljaar 2022-2023 zullen Iris Vergouwen en Nadine Frijters-Rietveld niet meer in 
de ouderraad zitting hebben omdat hun kinderen geslaagd zijn. Ook Lisette Wisse heeft zich om 
persoonlijke redenen teruggetrokken uit de ouderraad.  
 
De ouderraad heeft tijdens de informatieavonden voor de nieuwe 1ste jaars leerlingen een start 
gemaakt met het werven van nieuwe ouders voor de ouderraad. Dit heeft geresulteerd in twee 
nieuwe aanmeldingen én één ouder die geïnteresseerd is.  
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Aan het begin van het nieuwe schooljaar 2022-2023 gaan wij intensief verder met het werven van 
ouders. De nadruk ligt hierbij op het werven van ouders van 1ste jaars en 2de jaars leerlingen. Hierbij 
zullen we gebruik gaan maken van de ondersteuning van de afdeling Communicatie & Marketing van 
Curio. 

Vergaderingen en bijeenkomsten  
De ouderraad is gedurende schooljaar 2021-2022 10 keer bij elkaar geweest, te weten op 
onderstaande data:  
 

• 28 september 2021 
• 18 oktober 2021  
• 30 november 2021 (online) 
• 25 januari 2022 (online) 
• 22 februari 2022 
• 15 maart 2022 
• 19 april 2022  
• 31 mei 2022 
• 28 juni 2022 
• 11 juli 2022 extra ouderraad n.a.v. de GGD-scan  

  
Het afsluitend etentje heeft plaats gevonden op 15 juli 2022. 
Tijdens vrijwel alle vergaderingen waren Anton Ram en Jan-Willem van Trijp namens CURIO 
prinsentuin van cooth aanwezig. Bij een aantal onderwerpen schoven ook kennisdragers vanuit 
CURIO prinsentuin van cooth aan. 
 
De ouderraad heeft afgelopen schooljaar een aantal keer online (via Teams) vergaderd vanwege de 
heersende corona maatregelen. Hoewel we ondertussen veel ervaring hebben opgedaan met deze 
vorm van vergaderen, streven we er naar om elkaar zoveel mogelijk fysiek te treffen.   
 
De vergaderingen zijn allen in goede harmonie en prettig verlopen. 
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Onderwerpen schooljaar 2021-2022 
Dit schooljaar zijn de volgende onderwerpen besproken dan wel uitvoerig behandeld tijdens de 
diverse overleggen van de ouderraad:  
 
Reguliere onderwerpen vanuit de medezeggenschapskalender 
Vanuit de standaard medezeggenschapskalender zijn de volgende onderwerpen besproken en heeft 
de ouderraad waar nodig of advies gegeven of haar instemming verleend. 
 
• Advies: Kwaliteitszorg (verzuim, ongeoorloofd afwezig, etc.) 
• Instemming: Veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid 
• Advies: Vakantieregeling / BOVO-vakantieplanning 22-23  
• Advies: Analyse kwaliteitsscholen leerling- en oudertevredenheid  
• Advies: Financieel beleid én budget Ouderraad  
• Advies: Lessentabel 
• Instemming: Hoogte en bestemming vrijwillige financiële ouderbijdrage 
• Instemming: Kosten schoolboeken en -materialen 
• Instemming: Activiteiten buiten onderwijstijd 
• Advies: lessentabel – bijlage  
• Advies: Jaarplanning 
• Advies: Schoolplan en leerplan  
• Advies: Projecten opgenomen in jaarplanning  
• Advies: Schoolgids  
• Instemming: Schoolreglement  
• Instemming: National Plan Onderwijs (NPO) – schoolscan  
• Instemming: Anti-pestprotocol versie 4 mei 2020 
• Advies: Schoolplan Curio PvC 2022-2026: generieke vmbo-gedeelte en pvc-specifiek gedeelte 
 
Specifieke onderwerpen gedurende het schooljaar 2021-2022 
Het afgelopen schooljaar zijn er -naast de standaard onderwerpen- zéér veel specifieke onderwerpen 
besproken en behandeld binnen de ouderraad. 
 
• Bespreken uitkomsten en analyse van: 

o POS Schoolrapport/Ouderrapport/Financiële rapport 
o Onderzoek “Vrijwillige ouderbijdrage” (betalingsbereidheid ouders) 
o Leerlingentevredenheidsonderzoek (maart 2021) 
o Oudertevredenheidsonderzoek (maart 2021) 
o Schoolveiligheidsmonitor  
o Thema-audit (maart 2021), jaarlijks intern onderzoek m.b.t. het pedagogisch-didactisch 

handelen in de klas.  
• Bespreken impact van de Covid-19 maatregelen op: 

o de PTA leerjaar 3 en 4 én de determinatie in zijn algemeenheid 
o de mentale toestand/weerbaarheid van de leerlingen 
o de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen, en 
o de werkdruk van de docenten en ondersteunend personeel 

• Bespreken stand van zaken implementatie NPO, inclusief: 
o Monitoring inzet en effectiviteit NPO gelden t.b.v. interventies. 
o Schoolscan t.b.v. de inzet van de zogenaamde NPO (Nationaal Programma Onderwijs) 

gelden. Ten behoeve van interventies om de opgelopen cognitieve en sociaal-emotionele 
achterstanden ten gevolge van de lockdowns in te lopen. 

o Inzet Leerweg Ondersteunende Middelen (LWOO) 
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• Bespreken (impact van de) ontwikkelingen, ervaringen en implementatie van: 
o BYOD/notebooks leerjaar 1 
o Onderwijseenheden en portefeuilles 
o Reorganisatie Ondersteuning 
o Nieuwe Leerweg  
o IMYC / Z!O 
o Nieuwe Ouderportal WIS Collect 
o Toolkit PR en communicatie – Curio vmbo 

• Bespreken evaluatie en verbeteracties met betrekking tot: 
o Impact op leerlingen, docenten en ouders van de reorganisatie Ondersteuning 

(administratie, receptie, conciërges)  
o Onderwijs op afstand 
o Communicatie en informatievoorziening richting ouders, inclusief toegankelijkheid 

Ouderportaal 
• Specifieke onderwerpen naar aanleiding van actuele ontwikkelingen: 

o Bereikbaarheid school 
o Magister 
o Nieuwsbrief vanuit Curio prinsentuin van cooth 
o Visie op Ondersteuning (Curio vmbo) 
o Scenario’s hoe om te gaan met de RIVM richlijnen (ventilatie, protocolen, maatregelen, 

etc….) 
o Examens 4e-jaars schooljaar 2021-2022 

 
Een extra ouderraad op 11 juli 2022 stond in het teken van: 
 
• Schoolprofiel Curio prinsentuin van cooth – GGD West-Brabant 
• Resultaten GGD-scan: inzicht in de mentale weerbaarheid en sociaal-emotionele ontwikkeling 

leerlingen 
• Pilot Gezien, Gehoord, Gesteund (3G) n.a.v. GGD-scan 
 
Samen met experts van GGD West-Brabant en het zorgteam van prinsentuin van cooth hebben we 
gesproken over de opgedane inzichten (uit diverse onderzoeken en gesprekken) in de mentale 
weerbaarheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Hierbij is vooral gesproken 
over mogelijke interventies richting leerlingen en/of ouders. Dit onderwerp zal in het nieuwe 
schooljaar hoge prioriteit binnen de ouderraad en vanuit de onderwijsmanagers krijgen. 
 
Tot slot heeft de ouderraad met de onderwijsmanagers ook gesproken over:  
 
• Jaarverslag ouderraad 2020-2021 
• Faciliteiten Ouderraad 
• Zichtbaarheid ouderraad tijdens open dag, website, e.d.; 
• Ondersteuning vanuit Curio vmbo én Curio prinsentuin van cooth op het gebied van 

communicatie en informatievoorziening richting de ouders 
• Terugkoppeling Centrale Ouderraad Curio vmbo en eventuele vervolgacties vanuit de decentrale 

medezeggenschap en/of de onderwijsmanagers 
  
In de notulen van de vergaderingen is inhoudelijk terug te lezen wat er over elk onderwerp 
besproken is geweest.  
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Medezeggenschapskalender ouderraad 
 

Onderwerp Soort Wanneer 
Vakantieregeling Advies Januari 
Lessentabel Advies Februari 
Hoogte en bestemming vrijwillige financiële bijdrage Instemming Maart 
Kosten schoolboeken en -materialen Instemming Maart 
Activiteiten buiten onderwijstijd Instemmingsrecht Maart 
Jaarplanning Advies April 
Schoolplan en leerplan Advies April 
Projecten opgenomen in jaarplanning Advies Mei 
Schoolgids Advies Juni 
Schoolreglement Instemming Juni 
Veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid 

• Schoolveiligheidsplan 
• Ontruimingsplan 
• RI&E 
• Anti-pestprotocol 

Instemmingsrecht Oktober 

Kwaliteitszorg 
Analyse kwaliteitsscholen leerling- en oudertevredenheid 

Advies November 

Financieel beleid Advies December 
Kwaliteitsagenda 

• Opbrengsten 
• Onderwijstijd 
• Verzuim 

Advies Maandelijks 

Nieuwbouw en verbouw Advies Indien van 
toepassing 

Onderwijskundige doelstelling Advies Indien van 
toepassing 

Samenwerking met externe partners Advies Indien van 
toepassing 

Beleid organisatie Advies Indien van 
toepassing 

Monitoring inzet en effectiviteit NPO gelden t.b.v. interventies Instemming  Iedere 
vergadering 
in komend 
schooljaar 
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Eigen onderwerpen Ouderraad CURIO prinsentuin van cooth  

Onderwerp Wanneer 
Reglement van verkiezingen vaststellen April 
Maken huishoudelijk reglement: 

• Zittingsduur van de leden en rooster 
van aftreden 

• De gang van zaken bij tussentijds 
aftreden van leden 

• Het aantal keren per jaar dat de 
ouderraad in ieder geval bij elkaar komt 

• De onderwerpen waarvoor de 
ouderraad in ieder geval bij elkaar komt 

• Hoe de overleggen met het bevoegd 
gezag worden ingericht 

• Het bekend maken van de besluiten 

Mei 

Jaarverslag maken: 
• Hoe vaak is er vergaderd, waarover is 

overleg gevoerd met bevoegd gezag, 
hoe is het overleg verlopen en (indien 
van toepassing) verantwoording 
besteding financiën 

Juni 

Kiezen leden van de ouderraad middels 
verkiezingen: 

• Samenstelling = minstens 3 en 
maximaal 5 leden 

• Zittingsduur = 2 jaar volgens reglement 
> onderzoeken of dit niet anders kan 

Oktober 

Faciliteiten ouderraad bepalen (ook begroting 
maken) 

Oktober 

Rooster van aftreden maken en vaststellen November (in ieder geval na de verkiezingen) 
 
Zie ook de website: https://www.curio.nl/locaties/prinsentuin-van-cooth/ouderraad/ 

Financiën 
Voor de ouderraad is een budget gereserveerd van € 2.500, - voor bijvoorbeeld een bijscholing en/of 
ondersteuning.  
 
Afgelopen schooljaar heeft de ouderraad hiervoor onder andere een externe partij ingehuurd voor 
het geven van een workshop. Doel van de workshop was enerzijds actualiseren van de kennis over de 
medezeggenschap binnen vmbo scholen en anderzijds het verbeteren van de communicatie en de 
informatievoorziening richting ouders. 
  

https://www.curio.nl/locaties/prinsentuin-van-cooth/ouderraad/
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Nieuwe leden Ouderraad gezocht! 
Wil je ook betrokken zijn en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school waarop onze 
kinderen zitten? Meld je dan aan! De ouderraad is dringend op zoek naar nieuwe leden.  
 
Meer informatie over de ouderraad van Curio prinsentuin van cooth kun je vinden op: 
https://www.curio.nl/locaties/prinsentuin-van-cooth/ouderraad/ 
 
Aanmelden als lid of voor het bijwonen van een vergadering kan door een mail te sturen naar: 
ouderraadprinsentuinvancooth@gmail.com 
 
Een van de ouderraad leden zal dan contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden of om u 
uit te nodigen een van onze overleggen bij te wonen. Als ouderraad hebben we een belangrijke, 
waardevolle en op onderwerpen zeer invloedrijke rol in hoe de school haar werk doet en haar beleid 
uitvoert. 
 
Weet je nog niet zeker of de ouderraad iets voor je is? Of wil je meer informatie? Woon dan geheel 
vrijblijvend één van de vergaderingen van de ouderraad bij. Je kunt ons ook mailen met vragen over 
zaken die ouders en leerlingen aangaan. Graag zelfs. 

Tenslotte 
Komend schooljaar 2022-2023 zullen een nieuwe secretaris en penningmeester gekozen moeten 
worden uit de dan zittende leden van de ouderraad. Dit zal één van de eerste vergaderingen op de 
agenda komen. Peter Fens zal namens de ouderraad CURIO prinsentuin-van cooth wederom plaats 
nemen in de Centrale Ouderraad CURIO; dit schooljaar als voorzitter. 
  
 

https://www.curio.nl/locaties/prinsentuin-van-cooth/ouderraad/
mailto:ouderraadprinsentuinvancooth@gmail.com
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