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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad van De Rotonde schooljaar 2018-2019. 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; 

- alles wat wij als ouders willen bespreken over hoe dingen gaan; 

- 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 / Leerlingenraad / Gezonde school 
Leon Minderhoud  : lid / afgevaardigde ROC 
Peggy Luijten  : lid 
Winny Hoogervorst  : lid 
 
In de laatste vergadering van 18 juni 2019 is Hannie v.d. Goorbergh afgetreden. De leden 
bedanken haar voor haar inzet in de afgelopen jaren. 
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De vergaderingen vonden plaats in goed overleg met de directie en de Ouderraad heeft zijn 
bevoegdheden kunnen toepassen. We hebben dit schooljaar 6 keer vergaderd. 
 
Dit schooljaar waren Hannie v.d Goorbergh en Winny Hoogervorst aanwezig bij de nieuwjaarsborrel 
van de 1v. Bij de open dag waren Sandra Goossens en Margreet de Crom aanwezig. 7 januari 2019  
was Margreet de Crom aanwezig bij de bijeenkomst De Rotonde input team schoolplan 2018-2022. 
25 januari 2019 was Hannie v.d. Goorbergh aanwezig bij het bezoek van de Raad van Toezicht 
ROCWB op de Rotonde.  
 
In april organiseerde de ouderraad een informatiebijeenkomst voor alle ouders van leerlingen. Deze 
keer was Anton Horreweg uitgenodigd om te komen spreken. Het thema was “Wat stuitert er door 
de klas?”. Anton Horreweg heeft een aantal boeken geschreven over gedragsproblemen in de klas. 
De presentatie is terug te lezen op het ouderportaal. 

 
 
 
Behandelde onderwerpen waarbij de ouderraad inspraak had en advies mocht geven: 

 
 

- Advies: Schoolplan De Rotonde 2018-2022 en de update van het Ondersteuningsplan De 
Rotonde augustus 2018 is besproken. De ouderraad had geen opmerkingen aangaande de 
bijlagen. 

 
- Instemming: Project Auris, samenwerking met de Spreekhoorn Breda, school voor 

ontwikkelingsstoornis in taal, verandert van een project in een samenwerking.  
De ouderraad ging akkoord. 

 
- Instemming: Vakantierooster schooljaar 2019-2020,  de ouderraad gaat akkoord dat de nog in te 

vullen vrije dagen worden gebruikt voor leerlingenbesprekingen en studiedagen van docenten, 
aangesloten aan een weekenddag.  

 
- Advies: Het projectplan instroomgroep werd besproken.  

Dit betreft een projectplan voor 1 jaar. Het is een samenwerking tussen het Brederocollege en 
De Rotonde. Een klas op de rotonde met docenten en ondersteuning van beide scholen. Dit is 
voor leerlingen waarvan niet met zekerheid valt te zeggen wat de beste plek is. Op de Rotonde 
of op het Brederocollege. Eerst zullen ze in hun eigen klas les krijgen, daarna zullen ze 
deelnemen aan lessen in de 1v en 1 en tenslotte zullen ze doorgaan naar een ander leerjaar op 
de Rotonde of op het Brederocollege. Voor dit project is meer geld gevraagd bij het 
samenwerkingsverband. Als het een succes is zal het een vast onderdeel worden op De Rotonde. 
De ouderraad vindt dit een mooi project en is het eens met deze plannen. 

 
- Advies: De RvB is voornemens het schoolkostenbeleid VO vast te stellen dat daarmee voor alle 

vmbo scholen gelijkluidend zal zijn. De schoolkosten zijn ingedeeld in 3 categorieën: 
Categorie 1: rekening school 
Categorie 2: rekening ouders 
Categorie 3: vrijwillige bijdrage ouders 
Aangaande het concept schoolkostenbeleid had de ouderraad van de Rotonde geen verdere 
opmerkingen dan het advies dat is gegeven aan de school aangaande de vrijwillige bijdrage (zie 
pagina 3) en ging akkoord met het concept schoolkostenbeleid VO. 
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- Advies: De schoolgids voor komend schooljaar is besproken. 
 
 
 
Overige onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde kwamen: 

 

- Wat er besproken is bij de Ouderraad ROC zoals de vrijwillige bijdrage, Het Robuust vmbo, ROC 
klaar voor de toekomst en  de doorstroom van vmbo naar mbo binnen het ROC WB is besproken 
de financiële situatie en de wijziging in de organisatiestructuur van het ROC.  
 

- Wat er besproken is bij de Leerlingenraad; zoals pinautomaat ,  (gezonde) automaten in de 
kantine, verkiezingen. 
 

- Hoe het gaat met de gezonde school:  
Tijdens de audit in februari zijn 2 sterren behaald. Het contract is verlengd.  
Dit jaar is weer de Gouden Kantineschaal van “de gezonde kantine” behaald.  
 

- Het aantal uren gym in de bovenbouw is besproken. In klas 3 en 4 is dit 1 uur per week. Het 
advies vanuit de ouderraad was om dit te verhogen. De school heeft het aantal uren verhoogd. 
 

- Eindejaarsreis: net als vorig jaar is de mogelijkheid om de eindejaarsreis gespreid te betalen 
besproken. Het advies van de ouderraad was: betaling in 4 termijnen. 1e termijn in leerjaar 3 en 
3 termijnen in leerjaar 4.  
 

- Vrijwillige bijdrage: Dit schooljaar is er een overleg geweest tussen de school en een aantal 
leden van de ouderraad over de hoogte van de vrijwillige bijdrage. Hannie v.d. Goorbergh en 
Leon Minderhoud waren hierbij aanwezig. De vraag werd besproken of de hoogte van het 
bedrag van activiteiten waarvoor geld wordt gevraagd van ouders wenselijk is of onwenselijk. 
Hier is uitgekomen dat diverse activiteiten wenselijk zijn voor de groepsdynamiek. Alle kinderen 
moeten hieraan deelnemen. Een meerdaagse reis kan niet goedkoper. 
De ouderraad heeft het volgende advies aan de school gegeven aangaande de vrijwillige 
ouderbijdrage: 
- Het bedrag voor het kluisje moet een borg worden die contant wordt gedaan aan de 

mentor aan het begin van het schooljaar. 
- De vrijwillige ouderbijdrage zal bestaan uit een bedrag voor diverse klassenactiviteiten. 
- Overige  activiteiten zoals de buitenlandreis, vette V-dagen en dagjes naar Amsterdam, 

Rotterdam, Splesj en de Efteling zijn optioneel. Niet betalen is niet deelnemen. Geen 
uitzonderingen 

- Een buitenlandreis laten vervallen en vervangen door een dagactiviteit. 
-  De buitenlandreis verplaatsen naar leerjaar 3. 

 
- Een ander systeem om de ouderbijdrage te innen werd besproken. 

 

- De te-laat-kom-regeling is besproken. 

- Havo na TL op de Rotonde is besproken. 
 

- Het informeren van ouders/studenten mbt herkansingen toetsen/examens leerjaar 3 en 4 is 

besproken. De procedures staan in het examenreglement. 
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- Het bestaan van “Happy ouders” is besproken. Dit betreft een informatieve avond voor ouders 

aangaande alcoholgebruik jongeren. Een aanrader voor ouders. 

 

- De lessentabel voor het komende schooljaar werd besproken. 
 

- De mogelijkheid is om aan het einde van leerjaar 3 Duits of Nask te laten vallen is besproken. 

 

- De nieuwe organisatiestructuur binnen ROCWB is besproken. De aansturing gaat veranderen. 

Vanaf 1 augustus zal Curio de werknaam zijn met een ander logo.  

 

Meer informatie over de Ouderraad vindt u op de website van de Rotonde en op het Ouderportaal. 
Op de website staan de vergaderdata en de jaarverslagen. Op het Ouderportaal worden de verslagen 
van de vergaderingen gepubliceerd. 
 
 
Breda, juni 2019 


