
Jaarverslag Ouderraad ISW Gasthuislaan-Madeweg 2015-2016 

De ouderraad (OR) heeft vier nieuwe leden verwelkomd: Michiel de Boer, Willy van Geest, Natasja 

van Lochem en Jeroen van der Pal. Willy van Geest heeft zich na twee vergaderingen teruggetrokken. 

We hebben aan het eind van het schooljaar afscheid genomen van Johan Huizenga en Kirsten 

Straathof. 

De meeste aandacht ging dit schooljaar uit naar Samen Sterker: het reorganisatieplan van Lucas 

Onderwijs. Het oorspronkelijke plan riep veel vragen op. De OR vreesde voor de financiële 

consequenties, de financiële zelfstandigheid, de zeggenschap van het ISW en de gevolgen voor de 

medezeggenschap. De OR heeft de samenwerking gezocht met de ouderraden van de andere 

scholen binnen het ISW. Dit heeft geleid tot de oprichting van een gezamenlijke ouderraad (GOR) op 

ISW-niveau. De plannen en de zorgen daarover zijn gezamenlijk besproken en hebben geleid tot het 

publiceren van een petitie die de ouders van leerlingen op de ISW-scholen konden ondertekenen. 

Hier hebben ruim 850 ouders gebruik van gemaakt. Er is een informatiebijeenkomst voor alle ouders 

georganiseerd en de opmerkingen van de ouders zijn tezamen met de opmerkingen van de 

geledingen van de leerlingen en de docenten verwerkt in het standpunt van de 

Medezeggenschapsraad van het ISW Gasthuislaan/Madeweg (de MR). Het plan is uiteindelijk 

tweemaal aangepast en de invoeringsdatum is tweemaal verschoven, alvorens de GMR op het niveau 

van Lucas Onderwijs heeft ingestemd met het plan. De MR van het ISW had daarbij een 

minderheidsstandpunt en bleef tegenstander van het plan. Positief is dat er in Samen Sterker nu 

meer ruimte is voor een eigen identiteit van het ISW. De nadere uitwerking hiervan in het schooljaar 

2016-2017 staat hoog op de lijst van de MR.  

In het kader van het uitwisseling van informatie tussen ISW-scholen zijn er ook 2 bijeenkomsten 

geweest waarbij de voorzitters en/of vertegenwoordigers van de ouderraden bij elkaar zijn gekomen. 

Het voornaamste doel was informatie delen over het rapport “Samen Sterker”, maar ook om zaken 

zoals ouderbijdrage en excursie te bespreken. Het voorzitterschap en secretariaat van de GOR 

worden verzorgd door de ouderraad van het ISW Gasthuislaan/Madeweg. 

Johan Huizenga en Marike Hubee hebben in het schooljaar 2015/2016 de ouders vertegenwoordigd 

in de Locatieraad van het ISW Gasthuislaan/Madeweg (de LR). Natasja neemt na zijn vertrek de 

plaats van Johan in de LR. Jolanda is vanaf het nieuwe schooljaar de enige OR-vertegenwoordiger in 

de MR, omdat het statutair niet mogelijk is twee vertegenwoordigers van de ouders in de MR te 

hebben. De OR stemt in met een derde zittingsjaar door Jolanda. 

De OR is in het schooljaar 2015/16 zes keer bijeen geweest.  

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

bespreekpunten daarbij: 

- de examenresultaten 2014-2015: de school heeft onderzoek gedaan en maatregelen 

getroffen. De maatregelen betroffen onder andere de invoering van extra lesstof waaronder 

examentraining, en aanscherping van het beleid gericht op selectie en doorstroom; 

- het werkweekprogramma; 

- inzage in de besteding van de ouderbijdrage en de bijdragen voor excursies. De informatie 

die de school heeft verstrekt geeft ouders nog steeds onvoldoende inzicht in de hoogte van 

de geïnde bedragen, de besteding daarvan en eventuele overschotten of tekorten; 

- de verbouwingsplannen van de school; 

- het schoolplan en de betrokkenheid van de ouders daarbij; 



- vervanging van en communicatie over langdurige uitval bij leerkrachten; 

- helderheid over de normering bij werkstukken, presentaties, BSM activiteiten e.d. 

- werving van nieuwe leerlingen: gericht op de specifieke kenmerken van de school i.p.v. het 

postcodegebied; 

- werving van adjunct-Directeur en Teamleider Gasthuisland en meedenken met het opstellen 

van het profiel voor de nieuwe Directeur Gasthuislaan 

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

Madeweg. De belangrijkste onderwerpen in het schooljaar 2015/2016 waren: 

- input voor de schoolvisitatie: ouders zijn net als de leerlingen en de docenten bevraagd 

tijdens een collegiale visitatie door een andere school. De visitatie heeft geleid tot een 

rapport met aanbevelingen; 

- voorbereiding voor de werving van een nieuwe locatiedirecteur; 

- in het kader van de dag van de leraar zijn de leerkrachten van het ISW op de locaties 

Gasthuislaan ’s-Gravenzande en Madeweg Monster op 12 oktober 2015, evenals voorgaande 

jaren door de OR getrakteerd op zelfgebakken producten en andere lekkernijen. Daarnaast 

heeft de OR beide locaties een tegeltje gegeven met onderstaande tekst van Marion: 

“Generatie van Morgen 

Westlands onderwijs borgen 

Zien groeien 

Doen bloeien 

Dank voor de goede zorgen” 

- de ouderraad is gestart met de voorbereiding van een informatieavond in november 2016 

over alcoholgebruik door jongeren.  

 

 


