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Interne organisatie 

De ouderraad (OR) bestond dit schooljaar uit 14 leden. Voorzitter was Bob van Graft, Hans Timmers 

was secretaris. We hebben zes nieuw leden verwelkomd: Hans van den Ende, Rob Pakvis, Caroline 

Smits, George Vollebregt, Astrid van den Bosch en Stéphany van Dijk. Dit is één nieuw lid meer dan 

de vijf vertrokken leden, die voornamelijk zijn gestopt vanwege de uitstroom van de kinderen. Bob 

van Graft, Marike Hubee, Natasja van Lochem, Michiel de Boer en Patrick Jordens hebben afscheid 

van de OR genomen.  

Jeroen van der Pal en Michiel de Boer hebben in het schooljaar 2018/2019 de ouders 

vertegenwoordigd in de Locatieraad van het ISW Gasthuislaan/Madeweg (de LR). Natasja van 

Lochem vertegenwoordigde de OR in de ISW brede Medezeggenschapsraad (MR). Dit betekent dat er 

in de OR met ingang van het schooljaar 2019-2020 veel plekken zijn te vervullen: het voorzitterschap 

van de OR, deelname aan de MR en deelname aan de LR.  

Behandelde onderwerpen 

De OR heeft in het schooljaar 2018/19 vijf keer vergaderd.  

Op de dag van de leraar, 5 oktober 2018, heeft de OR de docenten getrakteerd op zelfgebakken en 

ander lekkers. Voor het eerst op één locatie, omdat de locatie Madeweg na de verbouwing is 

opgegaan in de Gasthuislaan. 

De ouderraad heeft op 7 maart in samenwerking met de school een informatieavond georganiseerd 

over het thema “Klaar voor de banen van de toekomst!?”. We kijken op een goed geslaagde en druk 

bezochte avond die aan elkaar is gepraat door de OR-leden Hans van den Ende en Inge van der Steen 

en mede is voorbereid door Caroline Smits en George Vollebregt, waarin Martijn Aslander, stand-up 

filosoof, een toekomstbeeld heeft geschetst van werken en leren en met de aanwezigen heeft 

verkend of het onderwijs van vandaag wel in voldoende mate mee verandert. Locatiedirecteur Anko 

Goudswaard en Yvonne van Santen, Kwartiermaker van ISW Onderneemt hebben verteld over hun 

visie op het onderwijs van de toekomst en de vernieuwingen die nu al binnen het ISW plaatsvinden.  

 

Tijdens de vijf reguliere OR vergaderingen is onder andere het volgende besproken: 

- opstartperikelen na de verbouwing van de school; 

- aanpassing van de bevorderingsnormen; 

- de samenwerking tussen het ISW en Lucas Onderwijs; 

- beoordelingsnormen voor werkstukken en projecten; 

- implementatie van de onderwijsvernieuwing; 

- de overgang van klas 3 naar 4: de overgang van 'reguliere toetsen' naar 'examengerelateerde 

toetsen' vraagt om goede begeleiding van de school; 

- inzicht in de besteding van de ouderbijdrage; 

- invulling van het mentoraat; 



- oriëntatie op de toekomst van leerlingen: hoe vult de school dit in, wat is de rol van stages 

hierbij; 

- de managementstructuur van de school: combinatie van de functies directeur Gasthuislaan 

en Sweelincklaan, en in plaats van teamleiders komen er adjunct directeuren voor de 

onderbouw en de bovenbouw; 

- vacaturevervulling; 

- de voorbereiding en organisatie van examens.  

 

   


