
 

Jaarverslag Ouderraad Effent 

Schooljaar 2018-2019 
Het afgelopen schooljaar zijn de Ouderraad-leden van Effent 5 x bijeengekomen, om de belangen 

van de Effent-ouders en Effent-leerlingen te behartigen. Daarnaast zijn zij klankbord geweest voor 

de directie m.b.t. het te voeren beleid en hebben zij hun instemming en advies gegeven, daar 

waar dat nodig was. Van iedere vergadering is een conceptverslag gemaakt, dat in de daarop 

volgende bijeenkomst is goedgekeurd.  

In dit jaarverslag staat per vergaderdatum een opsomming van de onderwerpen die op die dag in 

het schooljaar 2018-2019 door de Ouderraad zijn besproken/behandeld.  

 

Bijeenkomst 17-9-2018 

- Het schoolmeerjarenplan 2018-2022 (deel B, het Effent-deel) is toegelicht door de 

directeur en besproken. Vragen zijn beantwoord en de ouders hebben voltallig ingestemd 

met de plannen voor de komende jaren.  

Deel A – het gemeenschappelijke VMBO-deel – was op dat moment nog niet helemaal 

compleet.  

- Bespreking activiteitenrooster leerlingen schooljaar 2018-2019 + taakverdeling van 

ouders i.v.m. assistentie tijdens de verschillende activiteiten 

- Bespreking werkwijze aanmelding Faalangstreductietraining voor leerlingen en de 

geruststelling, dat niet alleen de leerlingen zelf, maar ook ouders hierover worden 

geïnformeerd.  

- Bespreking achtergronden van de enige jaren geleden gemaakte keuze voor een iPad 

i.p.v. een Chromebook. 

- Evaluatie + bespreken tips voor de eerste informatie-avonden van het schooljaar: iets 

uitgebreider aandacht besteden aan de werkwijze rond het ouderportaal en de uitleg van 

de opleidingskosten.  

- Aankondiging brainstorm over een nieuwe thema-avond voor alle ouders in dit schooljaar.  

 

Bijeenkomst 5-11-2018 

- Evaluatie @Effent (maandelijks informatieblad ouders). Die wordt veelvuldig gelezen en 

gewaardeerd. Wel is het van belang,  dat ook de Ouderraad zich van tijd tot tijd 

presenteert daarin. Een kort verslagje van de besproken punten tijdens de vergaderingen 

is een goede mogelijkheid.   

- Evaluatie van de jaarlijkse Ouderraad-BBQ (was weer een succes) + het tijdstip. Ook 

volgend jaar: graag aan het begin van het schooljaar, zodat we zowel afscheid kunnen 

nemen van oude leden, als nieuwe leden kunnen verwelkomen.  

- Bespreking en instemming deel A van het meerjarenschoolplan 2018-2022: het VMBO-

brede, algemene deel. 

- Brainstorm ouder-thema-avond: een avond organiseren met verschillende aansprekende 

workshops voor ouders van alle leerjaren. Onderwerp-mogelijkheden: puberbrein, 

gameverslaving, social media, enz…. Subcommissie wordt geïnstalleerd.  

- Ouders wensen graag in de volgende @Effent extra verduidelijking over het digitale 

doorstroomdossier voor leerlingen die Effent gaan verlaten voor een vervolgopleiding.  

 

Bijeenkomst 14-1-2019 

- Bespreking Open Dag-campagne + andere opzet Open Dag + vertoning van het nieuwe 

Effent-promotiefilmpje. Ook ouders zijn enthousiast over de nieuwe aanpak. 

- Evaluatie van en waardering voor gewenste en verbeterde informatievoorzieningen rond 

de proefwerkweken aan ouders. 

- Bespreking en uitleg van mentorenbeleid: dit is een speerpunt van Effent de komende 

jaren. We streven naar een meer uniforme aanpak, dezelfde basistaken voor elke mentor. 



Professionalisering/training van de mentoren staat voor zowel dit als volgend schooljaar 

op de scholingsplanning.  

- Bespreking Parijs-excursie klas 3 met uitleg over de verzekeringssituatie.  

- Aankondiging eindigheid Ardennen-reis 4e jaars. De ouders vinden het jammer, maar 

begrijpen dit. Er zal gezocht worden naar een goed alternatief.  

- Bespreking en goedkeuring vakantieplanning 2019-2020.  

- Evaluatie Winter White Party en Gala-avond, die goed verlopen zijn.  

- Goedkeuring ouders over de verbetering van de veiligheid van eenieder binnen Effent 

door:  

o de verbouwing van klaslokaal 001 tot  administratie naast de hoofdingang 

o het af kunnen sluiten van de Effent-hoofdingang.  

Ook de daarmee samenhangende verbouwingen kunnen hun goedkeuring wegdragen:  

o een deel van lokaal 001 wordt nu vergaderkamer 001 (tevens het nieuwe 

onderkomen voor Ouderraad-bijeenkomsten) 

o de uitbreiding van het zorgbureau met een spreekkamer voor intensieve en 

gevoelige gesprekken met ouders en leerlingen.  

 

Bijeenkomst 18 maart 2019 

- Bespreking verminderde aantal aanmeldingen + het samen zoeken naar mogelijke 

oorzaken (demografisch, minder leerlingen vanuit Dongen, iPad is geen struikelblok want 

omringende VO-scholen verlangen ook een device, enz.). Het Open Dag-bezoek was goed.  

- Evaluatie Open Dag (volgend jaar de Ouderraad-stand niet meer combineren met de 

Informatie-stand rond Zorg en begeleiding) en Carnavalsavond (goed verlopen).  

- Aankondiging veranderde visie en naderende nieuwe organisatie en naam ROC West-

Brabant.  

- Bespreking wensen nieuwe Schoolgids 2019-2020 op basis van de toen vigerende 

schoolgids. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de schoolregels en de wensen en 

adviezen van de ouders zijn verwerkt in de nieuwe schoolgids.   

- Aankondiging nieuwe boekenleverancier: Van Dijk gaat plaatsmaken voor Iddink.  

- Evaluatie instroom niet goed presterende 1e klas havo-leerlingen in de 2e klas 

mavo/havo. De bedoeling was ok, maar het blijkt niet goed te werken. Als het 

organisatorisch kan, is het beter hen niet in een mavo/havo-klas te plaatsen, maar in een 

reguliere mavo-klas. Spreiding van deze leerlingen over verschillende klassen is ook beter 

dan hen bij elkaar in 1 klas te plaatsen. Hier zal rekening mee gehouden gaan worden. 

- De Ouder-thema-avond op 27/3 is verder voorbereid en de verschillende taken zijn 

verdeeld.  

 

Bijeenkomst 13 mei 2019 

- Evaluatie Ouder-thema-avond: was succes qua inhoud en opkomst; een volgende keer 

zelfs meer workshops op een avond laten bezoeken als dat mogelijk is.  

- Evaluatie Spooktocht: uitstekend verlopen.  

- Instemming verleend m.b.t. opleidingskosten 2019-2020. Wijziging Ardennen-excursie 

klas 4 in Texel-excursie klas 4; de kosten blijven echter gelijk.  

- De inbreng van de Ouderraad-leden naar de Centrale VMBO-ouderraad toe m.b.t. het 

opleidingskostenbeleid is in april per mail door de leden gegeven en meegenomen.  

- Bespreking en goedkeuring noodzaak aanpassing lessentabel met het oog op LOB-

intensivering en voorbereiding nieuwe bovenbouw vanaf schooljaar 2020-2021. Ook de 

betreffende vakgroepen zien de noodzaak in en hebben hun akkoord gegeven.  

- Presentatie nieuwe naam en plannen rond nieuwe Curio-

organisatie/managementveranderingen.  

 

De geplande vergadering in juni 2019 is gecanceld: geen agendapunten/geen nieuwe al bekend 

zijnde ontwikkelingen rond de organisatieveranderingen.   


