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In september 2014 hebben we afscheid genomen van Maya Katerberg, die jarenlang het secretariaat 

van de ouderraad (OR) heeft verzorgd. Hans Timmers heeft het secretariaat van Maya overgenomen.  

De OR besluit dat vertegenwoordiging van de OR in de locatieraad (LR) en medezeggenschapsraad 

(MR) steeds voor een periode van 2 jaar gebeurt, waarbij niet beide oudervertegenwoordigers 

gelijktijdig worden vervangen. In het schooljaar 2014/2015 hadden Jolanda de Zeeuw en Alex van Os 

bij toerbeurt zitting in de MR, en bestond de oudergeleding in de LR uit Tanya Biezeno en Johan 

Huizenga. Er waren twee nieuwe aanmeldingen voor de ouderraad: Marike Hubee en Gerrit Aalbregt. 

Twee ouders hebben aan het eind van het schooljaar de OR verlaten: Tanya Biezeno en Gerrit 

Aalbregt. Marike Hubee neemt vanaf het schooljaar 2015/2016 de plaats in van Tanya in de LR. 

Jolanda zal vanaf het nieuwe schooljaar de enige OR vertegenwoordiger in de MR zijn, omdat het 

statutair niet mogelijk is twee vertegenwoordigers van de ouders in de MR te hebben. 

De OR is in het schooljaar 2014/15 zeven keer bijeen geweest.  

Vaste agendapunten waren terugkoppeling uit en inbreng in de LR en MR. De belangrijkste 

bespreekpunten daarbij: 

- op verzoek van de OR heeft de school goedkopere alternatieven aangeboden voor de 

werkweek van de 4e klas; 

- een transparante verantwoording over de besteding van de ouderbijdrage. De school heeft 

beterschap beloofd; 

- zorgen over de schooluitval in klas 4; 

- advies over het leermiddelenbeleid van de school; 

- advies over de procedure bij bezwaar en beroep bij niet bevorderen om enerzijds ouders en 

leerlingen goed te kunnen faciliteren en andrzijds de lasten voor de school te beperken; 

- advies over de rol van de school bij problemen als gevolg van sociale media; 

- zorgen over de organisatie rondom de PTA toetsen; 

- de OR heeft de problematiek van de lesuitval met de school verkend en besproken wat de 

mogelijkheden zijn om problemen met lesroosters (bijv. tussenuren) te beperken; 

- advies over het visiedocument van ISW Gasthuislaan-Madeweg. 

In de OR wordt tevens gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan de directie van ISW Gasthuislaan-

Madeweg. De belangrijkste onderwerpen in het schooljaar 2014/2015 waren: 

- benoeming van twee teamleiders en de adjunct directeur; 

- de ontwikkeling van een protocol voor het gebruik van sociale media op school; 

- de OR heeft haar zorgen geuit over voornemens tot reorganisatie binnen het Lucas 

onderwijs, met mogelijk verstrekkende en volgens de OR ongewenste gevolgen voor de ISW 

scholen; 

- op de dag van de leraar, 6 oktober 2014, zijn de leerkrachten van het ISW op de locaties 

Gasthuislaan ’s-Gravenzande en Madeweg Monster evenals voorgaande jaren door de 

ouderraad getrakteerd op zelfgebakken producten en andere lekkernijen; 



- De ouderraad heeft het initiatief genomen voor de organisatie van de informatieavond voor 

de ouders op 16 april 2015 over pubergedrag met als inleider Marina van der Wal.  

 

 


