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Jaarverslag Oudercommissie Kennemer College
(havo/vwo)
In dit jaarverslag kijken we terug op de activiteiten van de
Oudercommissie over het schooljaar 2015-2016. We gaan
in op de jaarvergadering van november 2015 (‘Jongeren en
alcohol’), de jaarlaagvertegenwoordiging in de eerste drie
leerjaren en de plek van de Oudercommissie in de school.
De Oudercommissie (OC) werkt de laatste jaren met een
schooljaardraaiboek. In dit draaiboek staan per maand de diverse
activiteiten opgesomd, zodat er voor iedere maand een duidelijk
overzicht is van de verschillende taken en werkzaamheden.
Vrijwillige ouderbijdrage
Veel ouders weten wellicht niet dat de Oudercommissie invloed
heeft op de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. In de
bijgeleverde financiële taartpunt vindt u de verdeling van het
jaarlijks door de ouders/verzorgers opgebrachte budget. In totaal
gaat het om een bedrag van iets meer dan 30.000 euro. Naast
kleine bijdragen aan het kerstontbijt, Sinterklaasletters,
muziekavonden in de school, de Scapinovoorstelling en het liefen leedpotje, zijn er ook grotere bijdragen vanuit de vrijwillige
ouderbijdrage van € 18,50 per leerling. Denk hierbij aan de
bekostiging van het traditionele Jaarboek voor de
eindexamenkandidaten en de bekostiging van het infomagazine
Büllertin. Ook droegen we als OC bij aan excursies naar Delft en
het Archeon en aan de introductieweek voor de brugklassers. De
precieze cijfers kunt u allemaal terugvinden in de financiële
verantwoording. Overigens heeft de OC inmiddels met de
schoolleiding afgesproken dat met ingang van het volgende
schooljaar niet langer geld beschikbaar wordt gesteld voor
excursies en werkweken en dagjes-uit van leerlingen. Dat behoort
tot de structurele taak van de school. De OC wil specifieke zaken
bekostigen die in principe aan alle leerlingen ten goede kunnen
komen.
Introductieavond brugklasouders

Traditiegetrouw begon het schooljaar met de introductieavond
voor ouders van brugklasleerlingen. In een korte inleiding
vertelde de voorzitter van de Oudercommissie wat het werk van
de Oudercommissie behelst en hoe waardevol het kan zijn om als
geïnteresseerde ouder bij de schooltijd van je kind betrokken te
zijn. Ook riep hij de ouders op om zich aan te melden als
deelnemer aan de eerste jaarlaagvertegenwoordiging. In deze
vertegenwoordiging – het beste te omschrijven als een
klankbordgroep - praten de ouders van brugklassers met een
teamleider over de algemene ervaringen van hun kinderen. Dit
om over en weer van elkaar te leren en een voortdurend gesprek
tussen school en ouders op gang te houden.
Huiswerkavond brugklasouders
In oktober 2015 organiseerde Oudercommissie samen met de
school de jaarlijks terugkerende huiswerkavond voor
brugklasouders. De Oudercommissie biedt deze avond aan en
introduceert de sprekers bij de ouders. Het zijn altijd interessante
bijeenkomsten omdat veel informatie wordt gegeven over het
maken en leren van huiswerk. De vaak nog jonge ouders horen er
veel nieuwigheidjes. Tijdens deze avond werd de herhaalde
oproep gedaan om vooral zitting te nemen in de eerste
jaarlaagvertegenwoordiging.
Ouderavond ‘jongeren en alcohol’
In november 2015 hield de OC de Jaarvergadering die altijd wordt
gekoppeld aan een inhoudelijk thema. Dit jaar werd gesproken
over ‘Jongeren en alcohol’, waarbij twee docenten van een
Haarlemse school de inleiding verzorgden en de discussie
begeleidden. Een matig gevulde zaal stelde de OC voor
vraagtekens: sloot het thema niet voldoende aan, speelde Oranje
een voetbalwedstrijd, regende het buiten? Volgens de OC geen
van alle, maar met veertig deelnemers was de opkomst minimaal.
Desalniettemin ontstond een boeiend en sterk inhoudelijk gesprek
tussen de ouders onderling. Het was een groot feest der
herkenning en er werden waardevolle tips & tricks gedeeld. In de
media werd voor- en achteraf aandacht besteed aan de avond.
Open dag

Tijdens de Open Dag op vrijdagavond 5 februari 2016 (voor het
eerst op een avond en niet op een zaterdag) was de
Oudercommissie met enkele van haar leden aanwezig in een
speciale marktkraam die bij de ingang van het atrium was
geplaatst. De kraam werd gedeeld met de Leerlingenraad en er
werden vele gesprekken gevoerd met ‘nieuwe ouders’ van
leerlingen die dit schooljaar inmiddels zijn gestart aan de
Büllerlaan. Er werden veel verschillende vragen gesteld, zoals
over de strengheid van de school, over de verschillen tussen de
ouderraden op basisscholen en die op het ‘Kennemer’. De
Oudercommissie hoorde vragen over de communicatie, de
tussenuren of overblijfuren, de regels op school, de keuzevakken
en de profielen, over de hoogbegaafdheid, over dyslexie en de
regels van de school ten opzichte van pestgedrag. Ook het thema
zitten blijven kwam ter sprake. Waar kon worden doorverwezen
naar het management, de afdelingsleiders of individuele docenten
werd dat natuurlijk gedaan. Opnieuw vertelden vele ouders dat zij
zelf vroeger ook naar het Kennemer gingen, al heette de school
toen nog Pius X en later Augustinus College.
Jaarlaagvertegenwoordiging
In het schooljaar 2015-2016 kwamen de ouders die zich voor de
brugklasvertegenwoordiging hadden opgegeven bijeen samen met
teamleider Mirjam Pomp. In de tweede en derde jaarlaag werd
het aantal overlegvergaderingen teruggebracht van vier naar drie.
Echter vele ouders lieten weten dit niet op prijs te stellen, reden
voor de OC om er bij de school op aan te dringen de frequentie
terug te brengen naar vier overlegavonden per jaar per
jaargeleding. Gemiddeld genomen neemt het aantal ouders dat in
de jaarlagen meedraait af van zeventien in het eerste jaar, tien in
het tweede en een stuk of zeven in het derde jaar. De reacties
van deze oudergroep en van de school is dat de bijeenkomsten
als zinvol worden ervaren omdat de ouders op deze
laagdrempelige manier van elkaar leren. Niemand zit er voor het
eigen belang of dat van het eigen kind. We proberen iedere
vergadering opnieuw de gezamenlijk rode draad te ontdekken.
Vergaderingen Oudercommissie
De Oudercommissie is in het schooljaar 2015-2016 zes keer
bijeen geweest samen met directeur a.i. Piet Post. In de
bijeenkomsten werd over tal van onderwerpen gesproken, ook

over veel zaken die hier ongenoemd moeten blijven. Ook kwamen
visie en missie van de school, de zoektocht naar een nieuwe
rector, het schenken van aandacht aan de slimme leerling en de
zorgleerling en het thema lief en leed onder het personeel aan de
orde. Ook werd het afgelopen schooljaar – zo liet Piet Post vaak
weten in zijn verhalen - veel tijd besteed aan het ontwikkelen van
een goed onderwijskundig klimaat en aan het verwerven van een
sterkere interne structuur binnen de school.
Website en Büllertin
De werkzaamheden van de Oudercommissie zijn op hoofdlijnen
goed te volgen op zowel website (kopje ‘Voor de ouders’ ->
‘Oudercommissie’->) Wie bovendien klikt op ‘Oudercommissie’
leest nog veel meer over deze oudervertegenwoordiging op de
school. De OC is ook terug te vinden in het Büllertin en ook in het
voorwoord van het Jaarboek dat aan de eindexamenkandidaten
(of ze nou slagen of zakken) wordt meegegeven. In dat boek
schrijft de OC altijd een voorwoord omdat het boek een cadeautje
is van de ouders aan de afscheid nemende leerlingen is. Om de
ouders op school te informeren plaatst de OC ook altijd een
algemene welkomsttekst in de Schoolgids die aan het begin van
het schooljaar wordt verspreid.
Samenstelling oudercommissie
Met ingang van het cursusjaar 2015-2016 bestond de
Oudercommissie uit: Sandra Zonneveld, Iwanna Steinhaus,
Carinda de Visser, Robért de Gier, Tom Mensink, Jan van Diest
(penningmeester), Danielle van der Haagen (secretaris) en Henk
Jan Winter (voorzitter). We zwaaiden aan het eind van het vorig
schooljaar Tom uit omdat hij als OC-lid e afgelopen jaren beide
kinderen door de school ‘begeleidde’. De OC heeft één van haar
leden bereid gevonden om voortaan de jaarlijkse 1.800
chocoladeletters te bestellen… Toch zullen we (Sint) Tom nog
gaan missen want hij deed in al die jaren natuurlijk veel meer dan
dat alleen. Wij zeggen: Tom bedankt!
Wie vragen heeft voor de Oudercommissie kan deze stellen via
oudercommissiehavovwo@kennemercollege.nl

