
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

JAARVERSLAG 2017-2018 
 
 

 
 
Ouderraad Vechtstede College 
Amstellandlaan 1a 
1382CD Weesp 
VSC-ouderraad@gsf.nl 
 
 
 
 

 
  

 
Ouderraad 

mailto:VSC-ouderraad@gsf.nl


 

2 
 

 

 

Inhoud 
 

 

Inleiding 3 

1.  4 

1.1 Jaarvergadering 4 

1.2 Ouder Café 5 

1.3  Open dagen 6 

1.4  Nieuwbouw 6 

1.5  Ouder enquête 7 

1.6  Ouderfonds 8 

1.7 Verkeer veiligheid                                                                                                                                            8 

2.  9             9 

3.  10 

3.1 Samenstelling ouderraad 2017-2018 11 

3.2     Ouderraad en Medezeggenschapsraad 11 

4.  11 

5.  Conclusie 10 

 
  



 

3 
 

Inleiding  
 
In het afgelopen schooljaar (2017-2018) heeft de Ouderraad (OR) niet stil gezeten. Via dit verslag 
willen we je informeren over onze bezigheden, aangeven wat er zoal besproken is tijdens 
vergaderingen, wat er bereikt is en hoe het jaar voor ons verlopen is. We zijn dit schooljaar 
begonnen met een bezetting van 9 leden, waarbij er in December 2017 3 nieuwe bijgekomen zijn. 
Ons doel van het vorig jaar om de OR wat steviger neer te zetten is van de grond gekomen maar 
moet nog wel wat wortels krijgen. 
 
Op onderstaande foto mist een van onze leden, nl. Rachida Mabrouki, die helaas op het 
moment dat de foto werd genomen niet aanwezig was. 
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1.  De terugblik over 2017-2018  
 

1.1 Jaarvergadering 
 
 
 
Op 28 Nov 2017 vond de jaarvergadering 
plaats. Er was een presentatie over de 
ouderpeiling. De behandeling van een aantal 
onderwerpen door de directie en 
terugkoppeling hierop werd uitgelegd. Het 
tweede gedeelte van de avond werd ingevuld 
door DNL met “Opvoeden is topsport” 
De ouders waren erg enthousiast over de 
invulling van deze avond. Nadien werden er 
nog “tactiek kaarten” uitgedeeld aan de 
ouders.  
 
 
 
 
 
          

 
 

 
 
 

 
 
Ook wordt via een menti-meter gepeild of het idee van een ouderfonds aanslaat bij ouders. Op de menti-
meter krijgt het project gemiddeld het cijfer 7 van de aanwezige ouders.  Vervolgens hebben wij gevraagd 
om ideeën over namen en activiteiten. 

 



 

5 
 

 

 
 
1.2 Ouder Cafe 

 
 
Op donderdag 31 mei jl. organiseerden wij als Ouderraad het jaarlijkse Oudercafé.  
Wij kijken terug op 
een geslaagde en 
leerzame avond, 
dit keer over het 
Puberbrein met 
als gastspreker 
Dr. Willem 
Heuves.  
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Na afloop is er een korte evaluatie verstuurd met 3 vragen.  
Bij deze evaluatie was een interessante boekenlijst, met hierin een overzicht van de meest 
populaire boeken over puberteit, toegevoegd. 
 
 

 
 
 

1.3  Open dagen 
 
 
 
De open dagen vonden plaats op: 
12 en 29 Januari. 
De open dagen werden heel goed bezocht. Er was veel 
aanspraak met ouders. Het blijkt dat ouders graag met ouders 
praten. 
Ook dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de ouders op te 
zoeken en niet te blijven staan bij ons tafeltje. En ook dit jaar 
hadden wij heel veel aanspraak en een heleboel leuke 
gesprekken. 
De feedback achteraf was erg positief over de aanwezigheid 
van de OR op de open dagen. 
 
 

1.4  Nieuwbouw 
 
Vanuit de OR zijn wij op de hoogte gehouden van alle beslommeringen rondom de twee 
verbouwingen op school.  
In eerste instantie waren de offertes die door de aannemers zijn neergelegd ver boven budget 
(40%) Op basis van deze offertes en het beschikbare budget kon er niet gebouwd worden. 
Er werden een aantal opties benoemd, nl alleen een deel bouwen, noodlokalen neerzetten, terug 
voor meer budget. Voorts werd er binnen de begroting van de school gekeken naar extra middelen. 
Midden November is het bestuur teruggegaan naar  de gemeente teneinde de vergoeding ook 
omhoog te krijgen. De vergoeding per vierkante meter is immers achterhaald. 
. 
In februari hoorden we via Annelieke is dat het voorstel van school om 8 ton te betalen en de 
gemeente 3 ton te laten betalen is geaccepteerd. Na de examens dit jaar zal er gestart worden, er 
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moet ook rekening worden gehouden met de levertijd van de nodige materialen. Het plan is 
oplevering augustus 2019. 
Aan de voorkant van het hek bleek 5 meter grond aanwezig wat eigendom is van de school, dus dit 
gaat gebruikt worden en geeft extra ruimte. 
Er wordt beneden gestart en er komt een tijdelijke ingang via de gymzaal onderbouw. Er zijn 
extra camera’s besteld om te controleren of alles goed gaat bij die ingang. 
De aula zal tijdelijk kleiner zijn; hier zijn wat aanpassingen voor nodig. 
Om de school moeten bomen gekapt worden. 
De omwonende zijn op de hoogte gebracht, via de mail wordt er gecommuniceerd richting 
de ouders. Uiteraard vraagt het om aanpassing, maar vaak geven dergelijke projecten ook 
een vorm van saamhorigheid. 

 

1.5  Ouder enquête 
 
Ieder jaar wordt er een ouderenquête gedaan.  
Vorig jaar ging de ouderenquête er wegens omstandigheden later uit dan normaal. Dit leverde veel 
vertraging op. Voor dit jaar hadden we het anders gepland. 
De realiteit bleek weerbarstiger en hoewel we op tijd waren, was er met de versturing een 
technisch probleem. Uiteindelijk is de enquête verstuurd en hebben er 428 ouders/opvoeders 
gereageerd. 
Op de extra vraag of er bezwaar zou zijn om de start tijd van het eerste uur te veranderen naar 
08.30 gaven 304 mensen aan hier geen bezwaar tegen te hebben. Dit is 71% van het totale aantal 
dat de enquête heeft ingevuld. 
Algemeen is er ten opzichte van de vorige peiling een lichte verslechtering te constateren. 
Op drie na zijn de cijfers met tienden verlaagd of gelijk gebleven. 
Opnieuw komt met een stijging de vraag terug of er inzage kan zijn in de toetsen. Daarnaast 
komen de volgende punten naar voren: de lesstof is saai/niet uitdagend, digitalisering en 
onderwijs, verschil in excursies van verschillende niveaus, begeleiding keuze vervolgstudie, 
website. Annerieke geeft aan dat de punten opnieuw meegenomen zullen worden en dat ze 
gaan kijken wat de mogelijkheden zijn qua inzage van toetsen. Het kost veel tijd om toetsen 
te maken en wanneer deze hierdoor inzichtelijk worden voor iemand die deze toets nog 
moet maken is het een inschatting van risico. Wellicht moeten er een aantal toetsen per jaar 
inzichtelijk worden, zodat er een algemene indruk ontstaat waar het mogelijk niet goed gaat met 
deze toetsen. 
Wat de excursies van de verschillende niveaus, 2-talig is verplicht een aantal excursies te 
doen om de status tweetalig te behouden. De excursies kosten ook het nodige geld, daarom 
belaten de ouders in TTO meer schoolgeld.; hier wordt mogelijk door andere ouders niet 
over nagedacht. Annerieke geeft aan dat er met beleid is gewerkt aan de uitstapjes. 
Het aantal klachten over het niet adequaat omgaan in het kader van het pestbeleid is laag, 
maar elke klacht hierover is er 1 teveel. 
Er waren wat opmerkingen over toiletten die niet schoon zijn en een vieze lucht. Annerieke 
herkent dit niet. Er werd gesproken over een mogelijke oplossing; een systeem waarbij 
degene die de toiletten schoon maakt een handtekening zet, zodat het inzichtelijk is wie de 
toiletten schoon heeft gemaakt. Tevens een stimulans om het goed te doen als je je 
handtekening achterlaat. 
 
Voor de volledige en gedetailleerde resultaten verwijzen wij U naar de website 

https://vsc.gsf.nl  
 

https://vsc.gsf.nl/
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1.6  Ouderfonds 
Er is een bijeenkomst geweest in het kader van het ouderfonds. De financiën gaan via een 
Stichting verlopen. Er wordt aan een content en flyers gewerkt. Het is bedoeling uit dit fonds 
extra’s te doen voor leerlingen/school. Er zijn een aantal namen genoemd voor dit fonds en er 
wordt een keuze uit de meest genoemde 6 gemaakt tijdens de vergadering middels stemming. De 
naam is geworden het Vechtstede voor en door fonds. 
Het protocol voor de werkwijze van het ouderfonds werd opgesteld .  
De inning van de bijdrage kan helaas niet via van Dijk plaatsvinden, zoals in eerste instantie was 
gepland. 
Er wordt nu gekeken wat de mogelijkheden zijn om een algemene mail te versturen met een link 
naar Ideal. De informatie zal aangeboden worden voor de website, via Annerieke. 
Daarnaast is het idee om wat wervingsacties te doen: bijvoorbeeld op de mentoravond van 
de brugklassers, wellicht rond de kerstdagen. Iedereen wordt gevraagd hier eventuele ideeën 
voor in te brengen. 
Het protocol en de bijbehorende stukken moeten nog gefinaliseerd worden. 
 

1.7 Verkeer veiligheid 
Er werd veel geklaagd over de verkeer situatie buiten de school en tijdens de “spits”. Er is een 
gesprek geweest met wethouder Astrid Heijstee en de rector (M van Dijk) en Lique en Jeannette. 
Betere verlichting en duidelijke oversteekplekken moeten de situatie verbeteren. Het idee is om 
een dubbel fietspad voor de school te maken, zodat fietsers in beide richting hiervan gebruik 
kunnen maken. 
Er is een tekening gemaakt die op de agenda van de gemeenteraad komt voor de begroting en de 
uitvoering. Er zal een brief komen over de gewijzigde situatie en er komen handhavers die 
waarschuwingen/boetes uit gaan delen aan  leerling die zich niet aan de regels houden. De situatie 
moet hierdoor verbeteren in de toekomst. Astrid Heijstee is intussen vertrokken en heeft haar 
portefeuille veiligheid positief overgedragen aan een ander gemeenteraadslid. Er wordt gewerkt 
aan plannen om de algemene veiligheid te verbeteren en daarin wordt ons stukje rondom de school 
meegenomen. Er wordt gedacht over een 2-zijdig fietspad. Concrete plannen moeten nog worden 
gemaakt. 
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2.  Wat gaan we doen in schooljaar 2018-2019 
 
 
 
Voor schooljaar 2018-2019 zijn verschillende taken en aandachtsgebieden verdeeld over de leden 
van de ouderraad. Zo hopen we doeltreffender en efficiënter onze doelstellingen te halen. Naast de 
terugkerende doelstellingen zoals: thema avond (oudercafe ipv jaarvergadering)), aanwezigheid 
bij de open dagen,  de ouderenquête en het 2e ouder café hebben we voor komend schooljaar 
nieuwe doelstellingen. 
Hieronder vallen o.a.:  

● Het verbeteren van de opzet van de administratie van de OR. Vanaf dit schooljaar willen 
we het maken van de ouderenquête in eigen beheer nemen, waarmee we minder 
afhankelijk worden van school. Ook willen we graag gebruik gaan maken van web 
applicaties zoals Drive etc om de communicatie te verbeteren. 

● De mogelijkheden voor het opzetten van een ouderfonds verder onderzoeken de motivatie 
brief naar de ouders sturen Ook een nieuwe betaal mogelijkheid vinden voor het 
Ouderfonds, daar de eerst ingestoken mogelijkheid niet waar gemaakt kan worden. 

● Het opzetten van een ouder café tijdens de brugklas kennismakingsavonden, omdat dit het 
afgelopen schooljaar niet is gelukt. Zo willen wij toch proberen om de mogelijkheid te 
creëren voor nieuwe brugklas-ouders om elkaar en de ouderraad te leren kennen. 

● Verder uitbouwen van het evalueren van onze activiteiten. Wij hopen hiermee onze 
activiteiten nog beter te kunnen afstemmen op de behoefte van de ouders. 

● Afgelopen jaar hebben we al goede stappen gezet op het vlak van communicatie en 
zichtbaarheid van de OR (sweatshirts, flyer, website pagina). Dit willen wij komend 
schooljaar graag zo houden en misschien zelfs nog verbeteren. 
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3.  Organisatie van de OR 
 

3.1 Samenstelling ouderraad 2016-2017 
 
  

 
 
Tijdens de jaarvergadering was dit de samenstelling van de OR. Er is een oproep uitgegaan, met 
de vraag om duidelijk aan te geven waarom je denkt dat je een goede kandidaat bent. 
Er zijn 3 nieuwe ouders uitgezocht: Erika van Deelen, Marcel Portengen en Hans Moonen. Wij 
hopen dat we hiermee de OR weer een nieuwe impuls hebben gegeven. 
 
Tijdens de laatste vergadering in Juni gaf Jenny aan te willen stoppen. Wij zullen haar erg missen. Ze blijft 
wel lid van de MR. 
 

 

3.2     Ouderraad en Medezeggenschapsraad 
 
Dit schooljaar (2017-2018) heeft de ouderraad in contact gestaan met de medezeggenschapsraad door  
een ouder van de OR die tevens lid is van de oudergeleding van de MR.  
Deze ouder zorgt ervoor dat de OR geïnformeerd wordt over de besluiten van de MR, waarvan de 
vastgestelde notulen openbaar zijn. Ook kan deze ouder standpunten van de OR meenemen naar 
vergaderingen van de MR. Helaas heeft deze ouder aan het eind va het jaar laten weten dat zij wel 
door gaat met de MR maar niet langer met de OR. 
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4.  Begroting en jaarrekening 
 
Als OR hebben wij geen budget en dus geen begroting. Indien er geld uitgegeven moet worden, 
kan het worden gedeclareerd via school. 
 
 
 

5.  Conclusie 
 
De OR heeft met veel plezier gewerkt dit jaar. Helaas moesten we aan het eind van het jaar 
afscheid nemen van Jenny.  
 
De OR voelt  dat er weer veel is gedaan en bereikt dit jaar. Ook extra bijdragen aan activiteiten 
zoals de Expeditie, waarin meerdere leden van de OR actief hebben meegewerkt , helpen mee om 
de OR beter op de kaart te zetten. Wij hopen dat we met de enthousiaste ouders die we nu hebben, 
deze trend kunnen blijven doorzetten.  
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