OUDERVERENIGING
UDENS COLLEGE

JAARVERSLAG
2013-2014

Inleiding.
Voor u ligt het jaarverslag van de Oudervereniging van het Udens College. De
vereniging doet hiermee verslag van haar activiteiten over de periode augustus 2013
tot en met juli 2014. Het betreft een geïntegreerd verslag van de Centrale Ouderraad
en de Ouderraden van de locaties Kleinveld (VMBO) en Schepenhoek (Havo/VWO)
(inclusief de financiële verantwoording). De Ouderraden zijn volgens haar
Huishoudelijk Reglement verplicht jaarlijks de leden van de oudervereniging
(financieel) verslag te doen.

1. De Centrale Ouderraad.
Samenstelling
De Centrale Ouderraad bestaat uit vier personen. Twee vertegenwoordigers van de
sector HAVO-VWO en twee personen vertegenwoordigen de sector VMBO.
Aan het begin van het jaar bestaat de raad uit vier leden.
Dhr. Ted Sevat
voorzitter
vertegenw. VMBO
Dhr. Frans. van Dijk
secretaris
vertegenw. Havo/VWO
Mevr. Marion Visser
lid
vertegenw. Havo/VWO
Mevr. Bianca v.d. Pol
lid
vertegenw. VMBO
Namens het College van bestuur is Wiel Sporken (Directeur/Bestuurder) altijd
aanwezig
Aan het eind van het schooljaar hebben wij afscheid genomen van Frans van Dijk.
Ted Sevat zal afscheid nemen medio november 2014. Zij zullen vervangen worden
Roger Tesselaar (VMBO) en een nog te benaderen kandidaat namens Havo/VWO.
Tevens hebben we aan het einde van het schooljaar afscheid genomen van de
directeur bestuurder Wiel Sporken.
De vertegenwoordigers van COR worden gekozen uit twee ouderraden.
De positie van voorzitter na 11 november is op dit moment nog vacant.
De activiteiten in 2013-2014.
De Centrale Ouderraad heeft afgelopen jaar meerdere malen overleg gevoerd met
het College van Bestuur van het Udens College. Op deze vergaderingen zijn
onderwerpen als huisvesting, kwaliteitsbeleid, automatisering en het elektronisch
leerdossier uitgebreid aan de orde geweest. Deze zaken spelen op beide locaties.
Twee maal heeft er een gezamenlijke ouderraad plaatsgevonden. Naast de eerder
genoemde thema's is in één van deze vergaderingen uitgebreid stilgestaan bij het
onderzoek naar het aantal trapweken, het nieuwe communicatieplan van het UC, het
traject van doorcentralisatie, zorgbeleid m.i.v. schooljaar 2014-2015 en reken en taal
onderwijs in relatie tot de referentie niveaus.
De COR heeft ook dit jaar weer, samen met een aantal andere leden uit de
ouderraden, de algemene ouderavond georganiseerd. Deze avond vond plaats op 13
november 2013 op locatie Schepenhoek en had als thema: ‘Omgaan met geld' . Wat
is de rol van ouders, school en jeugd zelf. Deze ouderavond, welke plaats vond op
de locatie Schepenhoek, was goed bezocht, interactief en gaf aanleiding tot veel
leuke discussies vooral door de inbreng van leerlingen in het panel.
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Er is door een aantal leden gewerkt aan een flyer, ter vervanging van de verouderde
folder, waarin uitleg wordt gegeven over de mogelijkheden voor ouderbetrokkenheid
en welke zal worden ingezet om zo veel mogelijk ouders hiervoor enthousiast te
maken. Deze zal medio volgend schooljaar beschikbaar zijn.
Overleg College van Bestuur - Centrale Ouderraad.
De COR vindt het als één van haar taken om communicatie tussen diverse
geledingen en de twee locaties te bewaken en waar nodig te verbeteren. Regelmatig
(in)formeel overleg tussen de COR en het College van Bestuur wordt dan ook als
belangrijk ervaren. Dit met als doel het uitwisselen van wederzijdse verwachtingen
omtrent de communicatie- en informatieverstrekking en het streven naar een
uniforme uitstraling van het Udens College naar alle betrokkenen en haar omgeving.

2. De Ouderraden Algemeen
Taakomschrijving Ouderraad
De taak van de leden van de Ouderraad bestaat uit:
• Bijwonen van de vooraf afgesproken Ouderraadvergaderingen
• Bijwonen gezamenlijke Ouderraadvergaderingen van beide sectoren
• Vergaderpunten aandragen en deze bespreken tijdens deze vergaderingen
• Verslaglegging aan de Ouderjaargroepen en COR
• Punten genoemd in de sectorjaargroepen doorspelen naar de Ouderraad
• Door leerlingen en ouders aangegeven signalen inbrengen in vergaderingen
• Assisteren bij activiteiten, zoals Kerstconcert, Open dag en 10-minuten
gesprekken
• Aanwezig zijn bij de diploma-uitreiking
• Werving nieuwe leden o.a. via Open dag en infoavond 1ste jaars leerlingen
De Ouderraden worden iedere vergadering uitgebreid geïnformeerd door de
sectordirectie. Onderwerpen zoals : onderwijskundige en personele ontwikkelingen,
veranderingen binnen school en huisvestingsontwikkelingen. Maar ook allerlei
praktische zaken die op school plaatsvinden, komen aan de orde.
Vanuit de Oudercontactgroepen worden punten ingebracht tijdens de OR-vergaderingen.
Vanuit de Ouderraden wordt verslag gedaan aan de COR.

Inspraak
Hoewel volgens de huidige wetgeving de OR geen inspraak en beslisrecht heeft, zijn
de directeur bestuurder en de sectorleiding van het Udens College overtuigd van het
belang van de mening van de ouders betreffende bepaalde beleidsregels. Om die
reden wordt op regelmatige basis de mening van de Ouderraden gevraagd over
beleidsveranderingen. Ook wordt gevraagd actief mee te denken over bepaalde
knelpunten. Uitgaande van het jaarverslag blijkt dat de samenwerking tussen de
ouderraden en de school goed verloopt. Tegenwoordig neemt een
vertegenwoordiging van de deelraad deel aan de vergaderingen van de ouderraad.
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Vensters voor Verantwoording
Omdat het Udens College transparant wil zijn over haar activiteiten en resultaten zijn
ook dit jaar alle ouderraden uitgebreid geïnformeerd over Vensters voor
Verantwoording. Diverse objectief meetbare gegevens alsmede de resultaten van
tevredenheidsonderzoeken zijn hierin terug te vinden, maar ook hoe het Udens
College scoort ten opzichte van de rest van de scholen in Nederland (zie ook de
website van het Udens College, onder algemeen en daarna kwaliteit).

Betrokkenheid ouders
De betrokkenheid van ouders is op diverse wijze geregeld. Vanuit de
Ouderjaargroepen worden onderwerpen ter bespreking neergelegd bij de ORvergaderingen zoals: schoolfeesten, indeling TRAP-weken en andere voor ouders
van belang zijnde zaken. Vanuit de Ouderraden wordt verslag gedaan aan de COR
(Centrale Ouderraad), deze neemt punten die sectoroverstijgend zijn weer mee in
het overleg met de Raad van Bestuur. Zie ook het organigram zoals opgenomen in
de bijlage.
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3. De Ouderraad VMBO
Inleiding
De ouderraad van het UC VMBO doet hiermee verslag van het activiteiten in het
schooljaar 2013-2014
Samenstelling en Taakverdeling
De ouderraad bestaat uit een afvaardiging van alle oudercontactgroepen. De
ouderraad bestond afgelopen schooljaar uit 10 leden. Binnen de ouderraad (OR) zijn
de functies als volgt verdeeld:
• Voorzitter Ted Sevat
• Secretaris Josh van Sommeren
Namens de sectordirectie is Ger de Bruin altijd aanwezig
Aan het eind van het schooljaar hebben we afscheid genomen van de voorzitter Ted
Sevat, lid Frans van Dijk en voorzitter sectordirectie Ger de Bruin.

De activiteiten 2013-2014
De ouderraad VMBO UC Kleinveld heeft afgelopen schooljaar 8x vergaderd.
Hiervan zijn 2 vergaderingen gezamenlijk met sector Havo/VWO geweest.
•

•

•

•

•

•
•

2F toets;
Door de overheid opgelegde 2F norm aangaande taal en rekenen heeft op het
UC extra aandacht. De leerlingen krijgen extra studie uren en de docenten
houden in elk vak rekening met de 2F norm.
Digitalisering;
Het nieuwe mobieltjesbeleid werkt naar tevredenheid. De leerlingen houden zich
netjes aan het protocol. Wi-Fi is er nu voor iedereen.
De website is verbeterd.
De brieven naar de ouders gaan nu ook digitaal en deze e-mail alerts worden
steeds beter gelezen.
Magister;
De communicatie via Magister neemt steeds grotere vormen aan. Zowel voor de
leerling als hun ouders. De docenten maken goed gebruik van Magister hoewel
het huiswerk er opzetten nog niet 100% is.
Extra examen training;
De extra examen training is weer goed bevallen de leerlingen hebben er goed
gebruik van gemaakt. Voor het school jaar 214/2015 moet nog een oplossing
gezocht worden. Omdat de mei vakantie in de weg zit.
Huisvesting;
Ook dit jaar werden we weer goed op de hoogte gehouden van de bouwkundige
veranderingen op de school. De directie doet ook al het mogelijke om het gebouw
optimaal te gebruiken ondanks het toenemende aantal leerlingen.
Het UC
heeft toestemming om een nieuw gebouw te bouwen voor sector Havo/VWO.
Internationalisering;
Er is een uitwisseling programma met een school uit Barcelona en Montijo
Klachten communicatie;
Omdat er de laatste tijd meerdere opmerkingen zijn over de communicatie bekijkt
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•

de C.O.R. of er een plan moet komen. De MR heeft inmiddels een stappenplan
gemaakt.
Open Dag;
Enkele leden van de Ouderraad bemanden de stand op de Open Dag van het
UC. De leden verstrekte info aan potentiele leden. Er is nog geen nieuwe flyer er
wordt gekeken of we samen met de Havo/VWO een flyer ouderraad kunnen
maken.

Opvolging Ted Sevat; Gedurende het volgende schooljaar zal Bianca van de Pol de
rol van voorzitter overnemen.

Josh van Sommeren (secretaris), Ted Sevat (voorzitter),
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4. De ouderraad Havo/VWO
Inleiding
De ouderraad van het UC Havo/VWO doet hiermee verslag van het activiteiten in het
schooljaar 2013-2014
Samenstelling en taakverdeling
De ouderraad bestaat uit een afvaardiging van alle oudercontactgroepen. De
ouderraad bestond afgelopen schooljaar uit 16 leden. Binnen de ouderraad (OR) zijn
de functies als volgt verdeeld:
• Voorzitter Sylvia Scholten
• Secretaris Silvia Bogaers.
Namens de sectordirectie is Clemy Oomens altijd aanwezig.
De activiteiten 2013-2014
De Ouderraad HAVO/VWO is het afgelopen jaar 8 maal bij elkaar gekomen waarvan
2 maal met de ouderraad VMBO.
Vanuit de directie krijgen we elke vergadering de mededelingen van de schoolleiding
die vooral bestaan uit personele veranderingen en zaken die op school plaats
vinden. Daarnaast zijn er diverse punten aangedragen vanuit de
oudercontactgroepen. Bijgaand een overzicht van een aantal belangrijke
onderwerpen.
• De OR is betrokken bij de gang van zaken rond de nieuwbouw. In de
klankbordgroep van de nieuwbouw, de Raad van 12, is de OR vertegenwoordigd
door Marjon Visser.
• De OR is actief bezig geweest met het werven van nieuwe leden, niet alleen uit
de brugklasouders, maar uit alle leerjaren van de school. Doelstelling is om meer
ouders bij de OR te betrekken om zodoende het natuurlijke verloop op te vangen.
• Een aantal leden uit de OR heeft, samen met leden van de OR VMBO, gewerkt
aan de creatie van een flyer in plaats van de folder die de OR altijd gebruikte. De
overige informatie uit de folder is via de vernieuwde website in te zien.
• Samen met een aantal leden van de OR VMBO is er een werkgroep geformeerd,
die de UC thema avond heeft voorbereid.
• De procedures omtrent het inschakelen van de leerplichtambtenaar zijn
besproken. Dit heeft geleid tot een robuust proces dat voor beide locaties van het
UC hetzelfde is.
• De functie van de huidige Oudercontactgroepen is aan de orde geweest. Er is
een verschuiving te zien in de manier waarop deze wordt vormgegeven.
• Het voortbestaan van de OR in zijn huidige vorm is besproken. Een voorstel om
samen te gaan met de OR van de sector VMBO wordt door deze sector niet
ondersteund. Daarnaast is er gesproken over het (voort)bestaan van de COR.
• De huidige secretaris zal na dit schooljaar aftreden. De nieuwe secretaris is
inmiddels bekend; dit is Ans Linders.
• Een van de twee huidige vertegenwoordigers in de COR zal ook na dit schooljaar
aftreden; hij zal worden opgevolgd door Hetty den Burger.
• Ook een van de huidige vertegenwoordigers van de deelraad treedt af. De
opengevallen plek zal worden ingenomen door het ouderraadslid, Eleonore
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•

Karimoen. Hierdoor is de relatie tussen de deelraad en de OR nog verder
verstevigd.
De vertegenwoordigster in de MR is voor nogmaals drie jaar benoemd. Ook hier
blijft er een verbinding tussen de OR en de MR.

Zoals gebruikelijk heeft de OR HAVO/VWO zorg gedragen voor de stand tijdens de
Open Dag waarbij we de ouders uitleg geven over hoe zij betrokken kunnen zijn bij
hun kinderen en de school. Op de info-avond voor de ouders van de
brugklasleerlingen is ook verteld over de taken van de ouderraad en de
oudercontactgroepen.
Ook hebben leden van de OR de koffie verzorgd tijdens de avonden van de 10minutengesprekken. Het blijkt dat dit momenten zijn waarop ouders je gemakkelijk
even aanspreken.
De OR heeft ook dit jaar bij de diploma-uitreiking de geslaagden een presentje
namens de OR aangeboden.
Silvia Bogaers (secretaris), Sylvia Scholten (voorzitter)
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5. Financiële verantwoording Ouderraden
In het verleden ontvingen alle ouderraden een eigen financiële bijdrage en waren zij
ook verantwoordelijk voor een eigen financieel jaarverslag. Deze methodiek een
aantal jaar al verlaten. Met het opheffen van de Stichting is de gehele financiële
administratie neergelegd bij school. Een financieel jaarverslag maakt daarom geen
onderdeel meer uit van dit jaarverslag.
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Bijlage
ORGANIGRAM OUDERVERENIGING
(organisatiestructuur met de belangrijkste communicatielijnen)

Centrale Ouderraad

Ouderraad
Sector VMBO

Raad van Toezicht
Directeur bestuurder
Financiële Commissie
MR
Ouderbelangenorganisatie

Ouderraad
Sector Havo/VWO

Sectorraad MR
Leerlingenraad
Vert. Sector

Sectorraad MR
Leerlingenraad
Vert. Sector

Oudercontactgroepen
Sector VMBO

Oudercontactgroepen
Sector Havo/VWO

Jaargroepcoördinator

Jaargroepcoördinator

Leden Oudervereniging sectoren VMBO en Havo/VWO
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