
 
 

 

Jaarverslag Oudercommissie 2013-2014 

Het afgelopen jaar zijn we als oudercommissie van het Willem de Zwijger College in dezelfde 

samenstelling begonnen als het jaar ervoor: met twee mannen en zes vrouwen. De OC was in 

deze samenstelling ondervertegenwoordigd voor de Havo. Daarom is gedurende het 

schooljaar een vader van een Havo-leerling de OC komen versterken. De negen leden van de 

OC hadden afgelopen schooljaar 16 kinderen op het Willem verdeeld over brugklas (1), 

Havo- onderbouw (1), Havo-bovenbouw (3), VWO-onderbouw (4) en VWO-bovenbouw (7). 

De commissie kent een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en verschillende 

subcommissies: algemene ouderavond, beroepenvoorlichting, communicatie, open 

dagcommissie en de kantinecommissie. Twee leden van de oudercommissie 

vertegenwoordigen de ouders in de medezeggenschapsraad (MR) en een ouder de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), de overkoepelende MR voor de St. 

Vitusschool en Willem de Zwijgercollege. De oudercommissie heeft ook dit jaar weer 

deelgenomen aan de ouderresonansgroepen. Per bijeenkomst was minimaal één 

oudercommissielid aanwezig.  

In het schooljaar 2013-2014 heeft de oudercommissie 10 keer vergaderd, waarbij in acht 

gevallen de directie het eerste uur van de vergadering bijwoonde. Naast de activiteiten voor de 

commissies zijn ook afgelopen jaar weer een aantal belangrijke thema’s besproken. 

Een van de belangrijkste thema’s was dat vorig schooljaar de onderwijsinspectie de Havo-

afdeling als zeer zwak had bestempeld. De school heeft naar aanleiding daarvan een 

verbeterplan opgesteld en uitgevoerd. Op basis van het inspectieonderzoek in december heeft 

de school weer het predicaat ‘normaal’. De OC heeft haar waardering uitgesproken naar de 

directie over de voortvarendheid waarmee de verbeteringen zijn doorgevoerd. 

De organisatiestructuur van de school is gewijzigd met meer verantwoordelijkheden voor de 

afdelingsleiders en een belangrijkere rol voor de mentoren in - met name - de communicatie 

tussen ouders en school. De directie heeft een nieuw management control systeem ingevoerd, 

waardoor het beter inzicht heeft in de rendementcijfers per sectie, docent, vak, leerjaar etc, 

met historische gegevens en benchmark mogelijkheden ten opzichte van andere scholen.   

Andere thema’s waren onder andere de wijzigingen in het vakkenaanbod voor de bovenbouw 

om de roosterproblematiek te verbeteren en de aanpak van de lesuitval, die ten opzichte van 

het vorig schooljaar is verbeterd. De invoering functie-mix met betrekking tot de nieuwe 

CAO en de besteding van de ouderbijdrage zijn besproken en zullen volgend jaar weer op de 

agenda worden gezet.  
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MR/GMR 

In de MR zijn docenten, leerlingen en ouders vertegenwoordigd. De MR keurt beslissingen 

van het bestuur goed en kan adviezen aan het bestuur uitbrengen.  

Ouders hebben middels de OC twee zetels, en dus 2 stemmen  in de MR van het Willem. Dit 

jaar zijn het Huishoudelijk Reglement en het Leerlingenstatuut aangepast en goedgekeurd. De 

begroting voor het lopende jaar en het formatieplan voor het komende schooljaar zijn 

behandeld en goedgekeurd. Ook dit jaar was het verbeterplan zoals voorgelegd aan de 

onderwijsinspectie een vast agendapunt. De resultaten van het verbeterplan laten duidelijk een 

stijgende lijn zien.  

Het Willem en Vitus Bussum en Vitus Naarden zitten samen in een stichting: het SIVOG. 

Vanuit de MR van het Willem zit er ook een ouderafgevaardigde in de GMR van het SIVOG. 

De GMR houdt zich uitsluitend bezig met zaken die op het niveau van het SIVOG spelen.. 

Aan de orde komen jaarlijks de begroting (ter instemming) en de meerjarenprognose van het 

SIVOG, die het kader vormen voor de begroting van de afzonderlijke scholen.  

De cijfers van de Stichting zijn solide en ook de reserves zijn voldoende. Wel wordt het beleid 

van het SIVOG in de toekomst beïnvloed door stijgende personeelslasten, terugloop van het 

leerlingaantal en de bezuinigingen die de regering nog voor scholen in petto heeft. Er is 

binnen het SIVOG nog tijd en geld om op een juiste manier in te springen op veranderingen. 

De onderhandelingen over de nieuwe cao-vo zijn begin dit jaar afgerond met de instemming 

van de werkgevers en alle vakbonden. De drie scholen zijn nu bezig met de implementatie 

van de uitkomst van deze onderhandelingen.  

Algemene ouderavond 

Op woensdag 19 maart 2014 vond de algemene ouderavond plaats, welke jaarlijks 

georganiseerd wordt door de oudercommissie van het WDZ. Het onderwerp was dit 

jaar"Communiceren met je puber" Een onderwerp wat in veel gezinnen blijkbaar leeft; de 

opkomst was namelijk groot. Er moesten zelfs stoelen worden bijgezet in de theaterzaal.  

Dat een puber in huis het een en ander met zich brengt, is ons ouders niet onbekend. Het is 

echter niet alleen de verandering van onze zoon of dochter die voor de nodige commotie 

zorgt. Ook wij ouders moeten wennen aan onze nieuwe rol welke transformeert van "sturend" 

naar een "coachend". 

Via interactieve sketches deed het DNL theatercollectief (www.dnltheatercollectief.nl) ons 

fijntjes uit de doeken waar mogelijke valkuilen in communicatie tussen ouder en puber 

kunnen leiden tot conflicten en misverstanden. Herkenbare situaties werden met feedback en 

advies van de overvolle zaal naar een oplossing "gespeeld". Zo werd de vader geconfronteerd 

met de thuiskomst van zijn aangeschoten dochter, die aanvankelijk bestraffend door hem werd 

toegesproken hetgeen tot niets leidde... na inbreng van de zaal mocht de dochter direct naar 

bed, maar werd de volgende dag wel degelijk confronteert met de gevolgen van haar gedrag.  

http://www.dnltheatercollectief.nl/
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De kracht van de avond lag vooral in de combinatie van herkenbaarheid, relativering en 

humor in de gespeelde scènes. Dit resulteerde in een zeer interactieve houding van de 

overvolle zaal; er was niet alleen veel communicatie over en weer in het zoeken naar 

oplossingen van de gespeelde situaties, maar er werd ook veel gelachen om de herkenbaarheid 

ervan. Na afloop bleef menigeen nog een drankje drinken om na te praten over de avond.  

Beroepenvoorlichting 

Elk jaar organiseren de decanen met hulp van de OC een beroepenvoorlichting voor 

leerlingen. Ook dit jaar vond er weer een voorlichtingsavond plaats en wel op dinsdag 20 mei. 

De avond is bedoeld voor leerlingen uit 4 HAVO en 5 VWO om zich te laten informeren over 

specifieke beroepen en/of studies. 

De opzet week echter af van die van voorgaande jaren: niet alleen specifieke 

beroepsbeoefenaren kwamen aan het woord, ook werden vertegenwoordigers van 

hogescholen en universiteiten gevraagd om iets over specifieke studies te vertellen. Present 

waren de Universiteit van Utrecht, de VU, de Universiteit Twente, de HVA, Inholland, de 

Hotelschool maar ook heel bijzonder Marina Meijer van Ustudy: Europa's meest 

toonaangevende adviesbureau voor studeren in de VS. 

Reden voor deze koerswijziging: in het verleden kwamen ook studenten iets vertellen over 

hun studie maar het bleek ieder jaar weer een hele klus was om ervoor te zorgen dat alle 

studenten ook present zouden zijn op deze avond.  

De avond verliep gestructureerd en overzichtelijk. Er kwamen vele enthousiaste reacties van 

zowel de beroepsbeoefenaars (vaak ouders) als de hogescholen/universiteiten. Binnenkort zal 

op basis van de evaluaties  (van zowel de sprekers als van de leerlingen)  worden nagegaan 

hoe we nog beter kunnen aansluiten op de behoeften van de leerlingen. 

Communicatie 

Met de komst van de nieuwe WDZ site en via de column “Laatste Nieuws” zoekt de OC  

regelmatiger contact met haar achterban. Zo worden ouders naast directe uitnodigingen via 

school (e-mail) ook door dit kanaal op de hoogte gebracht van activiteiten van de OC. Tevens 

wordt een kort verslag van de betreffende activiteit op “Laatste Nieuws” gezet. 

Toch hebben wij als OC het gevoel dat slechts een beperkt percentage van de ouders 

regelmatig de website van het WDZ (en dus “Laatste Nieuws”) bezoekt. Zodoende hebben 

wij bij de directie aangedrongen op het frequent blijven versturen van de “Zwijgerpraat 

Online”. 

Vanaf volgend schooljaar wil de OC meer in direct contact met ouders treden. Doel hiervan is 

niet alleen het bepalen van onderwerpen welke met de directie besproken worden. Tevens 

hopen wij hiermee de betrokkenheid en interesse van de ouders in de school te vergroten. 
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Het spreekt voor zich dat ouders zich ook direct tot de OC kunnen wenden met vragen, 

opmerkingen, suggesties etc. Het eigen e-mailadres van de oudercommissie 

(oudercommissie@wdz.nl) is hiervoor de geëigende weg. Maar er kan ook direct contact 

opgenomen worden met een OC-lid. Alle namen van de leden met bijbehorende e-

mailadressen staan vermeld op de website.  

De open dag 

Elk jaar zijn in januari de open dagen voor de middelbare scholen in onze regio. Vrijdag 24 

januari was het Willem aan de beurt. De school zag er top uit! In de kerstvakantie was er 

geschilderd; zo oogde de leerlingenruimte weer extra fris en ruim (details die overigens veel 

aanstaande brugklasouders niet ontgingen). En ook het schoolplein was aangepakt. Alle 

docenten en de complete schoolleiding waren uiteraard aanwezig op deze altijd weer 

enerverende, belangrijke maar vooral ook leuke avond. Ook de oudercommissie was - zo goed 

als - compleet. Belangrijk voor de oudercommissie is op zo'n avond in contact te komen met 

aanstaande brugklasouders en ze te informeren over het Willem, hoe je als ouder betrokken 

kunt blijven bij de middelbare schoolcarrière van je kind, maar ook om vragen te 

beantwoorden. Veel ouders waren al op de informatieavond drie dagen eerder geweest en 

kwamen nu, samen met hun kind(eren), met concrete vragen als 'Bent u tevreden over de 

school', 'Waarom heeft u destijds gekozen voor deze school', en ook voor gewoon een gesprek 

van ouder tot ouder over de schoolkeuze van de kinderen. Veel aandacht was er ook voor 

nieuwe vakken zoals 'big history'. Opvallend was de grote hoeveelheid ouders met zevende 

groepers. Men oriënteert zich steeds eerder. De avond was wederom druk bezocht en zeer 

geslaagd. We kunnen dan ook terugkijken op een succesvolle avond. 

Kantine commissie 

Tijdens de kleine en grote pauze kunnen de leerlingen belegde broodjes, warme croissants, 

gezonde snacks en lekkernijen kopen in de Willem-kantine. Dankzij de inzet van 120 

enthousiaste ouders wist Bert Leijdekkers zich ook afgelopen schooljaar gesteund om dit te 

mogelijk te maken. De kantineouders draaiden een dienst 5 tot 6 keer gedurende het jaar in 

duo’s en genoeg invalkrachten stonden op de reservelijst om een keertje te hulp te schieten. 

Ook het afgelopen jaar was er een goede instroom van brugklasouders die op deze manier 

kennis konden maken hoe het op de middelbare school gaat. 

In periode 4 zijn de pauzes voor alle klassen gelijk getrokken omdat de eindexamenleerlingen 

niet meer op school waren en het dus minder druk in de kantine was. De kantinediensten 

werden daardoor verkort. 

Bussum, september 2014 

Nicolien Belle Hidde Hartelust Reinier Versluis 

Heleen Bloemena Alice van Limburgh Toon Wijlacker 

Anne Geertsema Carla Scholten Floor van Wingerden 
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