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Interne organisatie 

De ouderraad (OR) bestond dit schooljaar uit 12 leden. Voorzitter was Bob van Graft, Hans Timmers 

was secretaris. We hebben één nieuw lid verwelkomd: Inge van der Steen. Marion van Dam heeft 

aan het eind van het schooljaar na zes jaar lidmaatschap van de OR afscheid van ons genomen. 

Natasja van Lochem en Marike Hubee hebben in het schooljaar 2016/2017 de ouders 

vertegenwoordigd in de Locatieraad van het ISW Gasthuislaan/Madeweg (de LR). Michiel de Boer zal 

in het nieuwe schooljaar de plaats van Marike in de LR overnemen. De OR heeft ingestemd met een 

vierde zittingsjaar in de MR door Jolanda de Zeeuw. 

Behandelde onderwerpen 

De OR is in het schooljaar 2016/17 vijf keer bijeen geweest.  

Traditiegetrouw heeft de OR de docenten op de dag van de leraar, 5 oktober 2016, getrakteerd op 

zelfgebakken en ander lekkers.  

Op 17 november 2016 heeft de OR een informatieavond georganiseerd over alcoholgebruik door 

jongeren. Mireille de Visser, die als psycholoog is verbonden aan de alcoholpoli in Delft, heeft deze 

avond verzorgd. De avond is goed bezocht. Het was een informatieve en interactieve bijeenkomst. 

De aanmeldingsprocedure via Magister was echter voor verbetering vatbaar.  

Tijdens de OR vergaderingen is onder andere het volgende besproken: 

- de opvolging van de functie van locatiedirecteur van Aad Bom door Anko Goudswaard. De 

OR zat in de benoemingsadviescommissie. In twee OR vergaderingen heeft de OR in een 

prettige en open sfeer nader kennis gemaakt met de nieuwe directeur, en een aantal actuele 

onderwerpen met hem besproken. Anko heeft aangegeven dat hij graag gebruik wil maken 

van  de betrokkenheid, kennis en kunde van de leden van de OR; 

- 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; 

- het vastleggen van normen voor de beoordeling (beoordelingsrubrics); 

- het mentoraat, bijvoorbeeld als het gaat om de begeleiding van de overgang van onderbouw 

naar bovenbouw; 

- De bezetting van het decanaat; 

- besluitvorming over een mogelijk ISW-breed fonds om annuleringen van schoolreizen te 

dekken die niet onder een normale annuleringsverzekering (bijvoorbeeld vanwege 

terrorismedreiging). De peiling bij de ouders van de verschillende locaties leverde geen 

eenduidig beeld op, het fonds is er niet gekomen; 

- de wettelijk verplichte incidentenregistratie; 

- de verbouwing van de school; 

- plan voor werving van nieuwe leerlingen; 

- de in-, door- en uitstroomgegevens van de school; 

- het onderzoek naar de governance van Lucas Onderwijs en de betekenis daarvan voor het 

ISW. 


