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Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad van De Rotonde. De ouderraad bestaat 
formeel uit vijf ouders van  huidige leerlingen van De Rotonde. Dit is niet ons maximum, 
we stellen het juist zeer op prijs als deze groep uitgebreid wordt met nieuwe leden.  
 
Onze taak 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 
 
 
2012 - 2014, moet het dan geen jaarverslagen zijn, dacht u misschien al. 
Ja en nee.  
Ja, omdat het meerdere schooljaren betreft. 
Neen, omdat het 1 verslag is waarin wij onze eerste jaren als ouderraad gebundeld 
hebben. 
 
De ouderraad bestaat sinds april 2012 en aangezien het schooljaar toen al ver 
gevorderd was, hebben wij die eerste periode gebruikt om elkaar te leren kennen en 
afspraken met elkaar en met de directie te maken. 
In het schooljaar 2012 - 2013 zijn de eerste stappen gezet tot een constructief overleg 
met de directie van De Rotonde, dit bestond uit elkaar en de school vanuit een andere 
kant te leren kennen.   
Afgelopen schooljaar 2013 -2014 hebben we een goede ontwikkeling doorgemaakt, 
waardoor we nu een verantwoord verslag aan u kunnen doen van onze activiteiten in de 
afgelopen periode. 
 
Het afgelopen schooljaar heeft de school het helaas grotendeels zonder directeur 
moeten stellen, maar het managementteam heeft er voor gezorgd dat alles doorliep. 
Wendy van Haperen, teamleider 1V en zorgteam, was afgevaardigde van de school naar 
de ouderraad en heeft ons steeds geïnformeerd over de gang van zaken. Wendy was 
ook betrokken bij de totstandkoming van dit jaarverslag. Waarvoor onze hartelijke dank. 
In mei hebben we kennis gemaakt met de nieuwe directeur, de heer Mak Nobelen.  
De ouderraad wenst hem heel veel succes in zijn nieuwe functie. 
 
 
Bij het verschijnen van dit jaarverslag, bestond de ouderraad uit: 
 
Janny Abbenhuis - voorzitter 
Patricia Wolthuis  - secretaris en penningmeester 
Tanja Luykx - afgevaardigde naar ROC 
Ad van Loon - lid 
Monique Konings - lid 
 
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
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Voorafgaand aan de oprichting in april 2012 vond een informatiebijeenkomst plaats 
georganiseerd door het ROC . Deze bijeenkomst vond plaats op De Rotonde met 
ongeveer 20 geïnteresseerde ouders en een aantal directieleden van de Rotonde.  
In deze bijeenkomst werd toegelicht hoe de ouderraad binnen het ROC vormgegeven is 
en wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hierbij zijn, voor zowel de 
ouderraad als de directie van de school.   
 
In april 2012 vond de start plaats met 5 leden en 3 adviseurs. Het huishoudelijk 
reglement werd vast gesteld en er werden afspraken gemaakt over o.a. : 

- frequentie van de vergaderingen 
- taakverdeling en werkwijze   
- advies- en instemmingsrecht over de verschillende onderwerpen. 
- rooster van aftreden 

 
Onderwerpen die we in de volgende vergaderingen besproken hebben zijn: 

- concept-schoolgids; School advies gegeven of de gids leesbaar is 
voor ouders en of er belangrijke onderwerpen in ontbreken 

- ouderbijdrage; Advies gegeven aan de school hoe om te gaan met 
leerlingen waarvan de ouderbijdrage niet betaald werd.  

- PSO-sportklas; Aan de ouderraad wordt advies gevraagd over 
samenvoegen van de onderdelen PSO en sport.  
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Gedurende het schooljaar 2012-2013 werden er steeds constructievere stappen gezet in 
de samenwerking tussen de directie en de ouderraad. 
 
Enkele belangrijke thema’s hierbij waren: 
 

- Wat voor ouderraad willen wij zijn / wat is onze toegevoegde waarde voor de 
school (besproken in vergaderingen). 

- Deelname aan inspiratiesessie door delegatie ouderraad, leerlingenraad en 
teamleden (tijdens bijeenkomsten buiten de ouderraadvergaderingen). 

- Ouderraad was aanwezig op open dag van de school (aanspreekpunt voor 
nieuwe ouders). 

 
In april organiseerde de ouderraad in samenwerking met de school een informatieavond 
voor alle geïnteresseerde ouders van De Rotonde. Met als thema’s: 

- Puberbrein: uitleg over de werking van de hersenen van een puber.  
- Social Kids: informatie over hoe je als ouder kunt omgaan met het gebruik van 

social media door je kind. 
Aan het einde van deze avond is bij de aanwezigen geïnventariseerd welke 
onderwerpen mogelijk interessant zijn als keuze voor een volgende 
informatiebijeenkomst.  
 
Onderwerpen die we in de vergaderingen besproken hebben zijn: 
 

- Projecten en speerpunten; De directie informeerde de ouderraad over projecten 
en speerpunten die voor het komende jaar op de agenda stonden. 

- Afwikkeling van incidenten binnen de school; De directie heeft uitleg gegeven 
over welke stappen men neemt en hoe ouders hierbij betrokken worden. 

- Bouw en openingsplannen; In dit schooljaar vond de verbouwing van de school 
plaats. De ouderraad werd op de hoogte gehouden van de vorderingen. 

- Ouderportaal; advies gegeven over het gebruiksvriendelijker maken van het 
portaal. 

- De directie gaf aan waarom bepaalde keuzes in de formatie gemaakt werden, 
daarnaast werd inzage in het schoolplan gegeven. 

- Terugkoppeling van afgevaardigde ROC over ontwikkelingen ROC-breed. 
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In het schooljaar 2013-2014 hebben we meer constructieve stappen gezet, ondanks het 
feit dat de directeur, Hans Derks, en twee leden van de ouderraad afscheid namen. 
Wendy van Haperen, teamleider zorg en aanvangsgroepen, vertegenwoordigde in dit 
schooljaar de directie. 
 
Constructieve stappen: 

- Maandelijkse vergaderingen. 
- Jaarplanning gekoppeld aan de onderwerpen van de agenda. Hier is een 

concept-document voor opgesteld. Evaluatie einde schooljaar.  
- De ouderraad kreeg stukken ter voorbereiding aangeboden. 
- Publiceren van de verslagen van de vergaderingen op het ouderportaal 

 
Verder heeft werven van nieuwe leden voor de ouderraad centraal gestaan. We hebben 
deelgenomen aan de nieuwjaarsborrel van het 1V-team (leerlingen, ouders en 
personeelsleden). Hier hebben we aandacht gevraagd voor de ouderraad en heeft een 
nieuw lid zich aangemeld.  
 
Door omstandigheden hebben we dit schooljaar helaas geen afvaardiging naar ROC 
ouderraadbijeenkomsten gehad. Komend schooljaar pakken we dit op 
 
In april organiseerde de ouderraad in samenwerking met de school een informatieavond 
voor alle ouders. Met als thema: Verslavingen (gamen-drank-drugs).     
Hiervoor hebben we een medewerker van Novadic Kentron Preventie benaderd, die een 
levendige presentatie gaf. Uit de evaluatie van deze avond bleek, dat de ouders het 
prettig vonden dat er informatie-overdracht was maar dat er ook ruimte was voor inbreng 
van de ouders zelf. 
 
In de vergadering van mei heeft de ouderraad kennis gemaakt met de nieuwe directeur, 
Mak Nobelen. 
 
Onderwerpen die in de vergaderingen behandeld zijn: 

- Voortgang procedure nieuwe directeur; De ouderraad werd geïnformeerd over 
het proces. 

- Ondersteuningsprofiel; Hierin beschrijft de school de ondersteuning die de 
Rotonde kan bieden. De ouderraad heeft dit mede beoordeeld en voor akkoord 
ondertekend. 

- Vakantierooster; Is door de ouderraad kritisch bekeken en er zijn vragen gesteld 
over de invulling van de roostervrije dagen. 

- Presentatie over passend onderwijs door de teamleider zorg; De ouderraad werd 
geïnformeerd over de feiten en de ontwikkelingen voor zover bekend. 

- De orthopedagoog gaf  informatie over het groeidocument. Dit gaat komend 
schooljaar het individuele handelingsplan vervangen voor de aanvangsgroepen 
(1v). Dit wordt een stapsgewijze invoering per jaargroep. 

- Schoolregels; De ouderraad heeft kennis genomen van de geldende regels. 
- Concept-schoolgids; School advies gegeven of de gids leesbaar is voor ouders 

en of er belangrijke onderwerpen in ontbreken. 
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Wij hopen dat dit verslag u een goed beeld heeft gegeven van de ontwikkelingen die de 
ouderraad heeft doorlopen.  
 

Misschien denkt u nu wel: Ik wil ook bij de Ouderraad! 

 
Aarzel dan niet en stuur een mailtje naar derotonde@rocwb.nl onder vermelding van 
ouderraad. Wij nemen dan contact met u op. 
 
 
 
Voor het schooljaar 2014 – 2015 heeft de ouderraad met de directeur goede afspraken 
gemaakt over de verdere samenwerking tussen de directie en de ouderraad.  
 
U gaat het komende schooljaar vaker van ons horen. Houdt daarom de site van  
De Rotonde en het Ouderportaal (hier worden de verslagen van de vergaderingen op 
gepubliceerd) in de gaten. 

 
 
De Ouderraad 
 
Breda, juni 2014 

mailto:derotonde@rocwb.nl

