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Jaarverslag Oudercommissie 2012-2013 

Met drie nieuwe leden bestond de oudercommissie (OC) van het Willem de Zwijger College 
het afgelopen schooljaar uit acht leden, twee mannen en zes vrouwen. De acht leden van de 
oudercommissie hebben 16 kinderen op het Willem verdeeld over brugklas (1), Havo 
onderbouw (2), Havo bovenbouw (2), VWO onderbouw (6) en VWO bovenbouw (5). 

De commissie kent een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en verschillende 
subcommissies: de kantinecommissie, de open dagcommissie, beroepenvoorlichting, 
communicatie en de algemene ouderavond. 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 resonansgroepen. Per bijeenkomst was minimaal één oudercommissielid 
aanwezig.  

In het schooljaar 2012-2013 heeft de oudercommissie 9 keer vergaderd, waarvan 6 keer in het 
bijzijn van de directie en een keer in het bijzijn van de heer Timmer van de Raad van 
Toezicht. Zoals de school heeft ook de OC te maken gehad met de wisseling van de directie. 
In november is, in aanwezigheid van zijn opvolger de heer Wind, op passende wijze afscheid 
genomen van de heer Brik in zijn laatste OC vergadering. In juni 2013 hebbende leden van de 
OC het schooljaar traditiegetrouw afgesloten met een diner. 

Het belangrijkste thema voor de OC was het afgelopen schooljaar het Havo-rendement en de 
daarbij behorende plannen om de havo een meer eigen gezicht te geven. Aan het begin van 
het schooljaar heeft de directie de verbeterplannen gepresenteerd. In november volgde het 
bezoek van de inspectie met de rapportage in april. Met de directie is hier uitvoerig over 
gesproken inclusief de communicatie naar de ouders en het aangescherpte verbeterplan naar 
aanleiding van het rapport van de inspectie. De OC spreekt haar waardering uit over de open 
communicatie met de directie en de wijze waarop de problematiek wordt opgepakt. 

Andere thema’s waarover het afgelopen jaar onder andere is vergaderd, zijn IT in het 
onderwijs en in het bijzonder de start van iPad in de klas volgend schooljaar, het nieuwe 
gymnasium plus, het teruglopende aantal aanmeldingen van aankomende brugklasleerlingen 
op het Willem en de afspraken met de andere scholen (Vitus en Gooisch Lyceum). Verder 
zijn in iedere vergadering de activiteiten van de verschillende commissies besproken. 

 

Kantinecommissie 

Elke dag kunnen de leerlingen belegde broodjes, warme croissants, gezonde snacks en 
lekkernijen kopen en is er gratis vers fruit in de Willem-kantine, tijdens de kleine en de grote 
pauze. Dankzij de inzet van 120 enthousiaste ouders wist conciërge Bert Leijdekkers zich ook 
afgelopen schooljaar gesteund om dit te mogelijk te maken. De zgn. kantineouders draaiden 5 
tot 6 keer gedurende het jaar in duo’s een dienst en genoeg invalkrachten stonden op de 
reservelijst om te hulp te schieten. De kantinecommissie kan gelukkig rekenen op ervaren 
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kantinedienstduo’s, maar ook het afgelopen jaar was er een goede instroom van 
brugklasouders die via deze weg kennis konden maken met het wel en wee op de middelbare 
school. 

 

MR/GMR 

DE OC heeft twee zetels in de MR en vertegenwoordigt de oudergeleding. Vanuit de OC 
wordt ook een lid afgevaardigd naar de GMR. De MR houdt zich bezig met zaken die alleen 
het Willem betreffen. Zoals elk jaar is de begroting voor het lopende jaar en het formatieplan 
voor het komende schooljaar behandeld (en goedgekeurd). Een belangrijk thema waar veel 
over is gesproken in de MR, was de beoordeling van de inspectie en het naar aanleiding 
daarvan opgestelde verbeterplan. De resultaten van de tussentijdse audit en de ervaringen van 
docenten en leerlingen zijn aan de orde gekomen.  

Vorig jaar is vanuit het ministerie de vakantieregeling aangepast. In de laatste vergadering in 
juni is het voorstel van de directie inzake de vakantieregeling besproken, naar aanleiding 
waarvan gekozen is voor een meivakantie van twee weken. Tevens is afgesproken om de 
frequentie van de MR vergaderingen in het schooljaar 2013 –2014 te verhogen en de 
communicatie tussen MR en directie te verbeteren.  

De GMR houdt zich uitsluitend bezig met zaken die op het niveau van het SIVOG spelen. Het 
Willem is dan een onderdeel van het grote geheel, met Vitus Bussum en Vitus Naarden. 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 open dag 

Vrijdag 25 januari vond de open dag plaats. Voor de school elk jaar weer een bijzondere 
ervaring! De school zag er tiptop uit. Docenten en schoolleiding waren met een complete 
formatie aanwezig. En ook de oudercommissie ontbrak niet. Belangrijkste doel voor de 
oudercommissie was ouders met aanstaande bruggers, maar ook met zevende groepers 
wegwijs te maken en te informeren over ‘het Willem’. Leden van de oudercommissie stonden 
derhalve bij de ingang om ouders en kinderen welkom te heten en het programmaboekje uit te 
delen. De toekomstige leerlingen werden zoveel mogelijk gekoppeld aan enthousiaste 
rondleiders (huidige brugklassers), die hen met veel verve de school en al haar facetten 
toonden. Voor ouders, die de informatieavond op 22 januari hadden gemist, was het mogelijk 
alsnog informatie in te winnen bij de informatietafel van de directie. Naast dit informatiepunt 
was ook een informatieplek van de oudercommissie. Men kon meer informatie inwinnen over 
de taken van de oudercommissie, maar ook - en dat gebeurde meer - hadden veel ouders meer 
behoefte aan een gesprek van ouder tot ouder. Vragen als 'Waarom heeft u destijds voor het 
Willem gekozen?', 'Voelt uw kind zich hier veilig' en 'Bent u tevreden over het Willem' 
passeerden regelmatig de revue.  
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Ook liep een aantal leden van de oudercommissie rond met koffie en thee voor de docenten. 
Een welkome taak! En daarbij weer bijzonder nuttig: in de wandelgangen hebben we vele 
enthousiaste ouders gesproken. De avond was wederom erg geslaagd.  

 

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 donderdag 16 
mei jl. De avond was oorspronkelijk bedoeld voor leerlingen uit 5 VWO. Dit jaar werden ook 
leerlingen uit 4 Havo in de gelegenheid gesteld om zich te laten informeren over specifieke 
beroepen.  

De opzet was net als vorig jaar: niet alleen specifieke beroepsbeoefenaren gaven een 
presentatie, ook studenten waren present om iets over hun studie te vertellen. Er waren vier 
rondes van 30 minuten en de leerlingen konden zich voor elke ronde inschrijven. Dit jaar 
waren er weer nieuwe beroepen bijgekomen. Niet alleen oud-leerlingen van de school maar 
ook studenten van hogescholen en universiteiten waren gekomen om over hun studie en 
toekomstmogelijkheden te vertellen. Het was vanzelfsprekend erg leuk te horen wat studenten 
met hun studie gaan doen.  

Ongeveer 55 mensen waren vrijwillig bereid meer duidelijkheid te geven over hun beroep 
en/of studie. Het is altijd weer een hele klus om deze avond rond te krijgen maar na afloop 
waren er veel enthousiaste reacties en er heerste een goede sfeer. 

Binnenkort zal deze avond worden geëvalueerd (evaluaties zowel van de sprekers als van de 
leerlingen) om te kijken hoe we nog beter kunnen aansluiten op de behoeften van de 
leerlingen. 

 

Communicatie 

Net als afgelopen jaren streeft de oudercommissie ernaar de communicatie en 
informatieverschaffing naar de ouders verder te verbeteren. Het jaarverslag en het reglement 
van de oudercommissie staan sinds vorig schooljaar op de website.   

Dit jaar zijn we blij met de Zwijgerpraat online (inmiddels omgedoopt tot “Laatste Nieuws”) 
en de plannen voor een geheel vernieuwde website. Aan beide projecten heeft de 
oudercommissie input geleverd.  

Beide kanalen willen wij in de toekomst meer gebruiken voor communicatie met betrekking 
tot onze activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de aanmeldingen voor de kantinedienst 2013-
2014 en de uitnodiging voor algemene ouderavond. Nuttige informatie voortvloeiend uit deze 
algemene ouderavonden is terug te vinden op de site. De presentatie van rector Philip Wind 
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over de veranderende richtlijnen van het ministerie van onderwijs en de wijze waarop het 
Willem hierop inspeelt, is hier een typische illustratie van.  

Ook het eigen e-mailadres van de oudercommissie (oudercommissie@wdz.nl) wordt steeds 
vaker gebruikt. Naast ’interne’ gebruikers als ouders en oudercommissieleden, wordt de 
oudercommissie steeds gemakkelijker door ‘externen’ via het eigen e-mailadres gevonden. 
Meestal betreffen dit onderwijsgerelateerde instellingen en bedrijven met voorstellen en 
ideeën voor het optimaliseren van de (niet-cognitieve) ontwikkeling van onze leerlingen. 

 

Algemene ouderavond 

De algemene ouderavond werd gehouden op donderdag 4 april 2013. De OC had dit jaar 
Stichting Max2perform uitgenodigd om de ouders op deze avond te informeren over hoe men 
zijn/haar kind kan stimuleren tot hogere prestaties. Het hoofd thema was: “geen succes met 
een 6”. De opkomst van ouders was groot te noemen.  

Pons Jan Vermeer, de gastspreker van deze avond heeft samen met zijn collega Hanneke van 
der Marel een boek uitgebracht “Puber Power, succes is een keuze”, waarin de 
talentontwikkeling en zelfredzaamheid van de puber in het algemeen centraal staan.  

Reinier Versluis, voorzitter van de OC, heette om 20.00 uur alle aanwezigen van harte 
welkom, opende de ouderavond en gaf eerst het woord aan de rector Philip Wind die een 
korte maar duidelijke uitleg gaf over hoe de school omgaat met de nieuwe richtlijnen van het 
Ministerie van Onderwijs en het streven de havo en vwo op een hoger niveau te krijgen. De 
lezing van Pons Jan sloot hierbij naadloos aan door te vertellen over zijn eigen en bewezen 
ervaringen uit de topsport die naar zijn mening uitstekend in te zetten zijn om de prestaties in 
het onderwijs te verhogen. De onderwerpen voeding, slaap, energiemanagement, doelen 
stellen en motivatie kwamen hierbij ruimschoots aan bod. Ook de belangrijke rol die wij als 
ouders hierin spelen werd uitvoerig besproken. Aan het einde van de avond konden 
geïnteresseerden het boek Puber Power aanschaffen. Een geslaagde algemene ouderavond. 

 

Bussum, september 2013 


