
 
 

Jaarverslag 
Ouderraad Zwijsen College 2021 

 
 
Het bestuur van de oudervereniging van het Zwijsen College Veghel, de ouderraad, brengt 
middels deze notitie verslag uit van haar activiteiten in het verenigingsjaar 2021. 
 

1. Verslagperiode 

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Dit verslag betreft de periode van 
januari 2021 tot en met december 2021. 
 

2. Samenstelling ouderraad 

De samenstelling van de ouderraad was vanaf de algemene ledenvergadering op 1 februari 
2021 als volgt: 
 
Paul Rombout   voorzitter 
Mathilde IJsendoorn  secretaris  
Jeroen van den Bruele penningmeester  
Mark Bax   vakdocent 
Henriette Hertoghs   lid 
Rick Heesakkers  lid 
Ubavka Jovanoska  lid 
Paul-Jan van Goch  lid 
 
Per 1 februari is Paul officieel voorzitter geworden en nam daarmee het stokje over van 
Henriette. Henriette bleef als lid het schooljaar 20/21 nog aan. Mathilde heeft het 
secretariaat van Brigitte overgenomen van wie we eerder al afscheid hadden genomen. Met 
de laatste OR-vergadering in juni hebben we afscheid genomen van Henriette en van Rick. In 
september 2021 hebben zich nieuwe enthousiaste ouders aangemeld voor een 
proeflidmaatschap/ “snuffelstage” die hopelijk enthousiast blijven en tijdens de ALV in 
februari 2022 geïnstalleerd zullen worden met een officieel lidmaatschap.  
 
  



3. Vergaderingen van de ouderraad 

De ouderraad van het Zwijsen College werkt met een jaarplanning. Deze wordt elk jaar 
geëvalueerd en zag er voor 2021 als volgt uit. 

19 jan 2021:  Thema-avond Webinar Digital Awareness 
30 jan 2021:  Bijdrage OR via website bij de Online Open dag Zwijsen College 
19 apr 2021:  Deelname OR starttraining 
20 mei 2021:  Thema avond Webinar Pubers en Poen 
20 sep 2021:  Bijdrage filmpje OR bij de ouderinformatie avond 
 
Standaard wordt elk jaar ook een “Back to School” avond georganiseerd vlak voor de 
zomervakantie. Door de beperkende maatregelen kon deze helaas geen doorgang vinden. 
Deze avond is vooral bedoeld voor ouders van nieuwe aankomende leerlingen. Door even 
zelf weer plaats te nemen in de schoolbanken ervaren ouders hoe hun kinderen les krijgen 
op het Zwijsencollege.  

De ouderraad kwam in het verslagjaar zes keer bij elkaar. In mei viel een vergadering uit. 
Vanwege Corona werden de vergaderingen helaas maar twee keer op locatie gehouden.  
Eén keer op het Zwijsen en één keer in juni op de Noordkade, aansluitend met een borrel, 
als afsluiting van het schooljaar 2020/2021.  

Mede ter voorbereiding van de vergaderingen komt ook het bestuur een aantal keren per 
jaar bij elkaar. Ook voor ons was dit afgelopen jaar helaas voornamelijk online.   

Tijdens de OR-vergaderingen zijn vele zaken besproken. Waarbij we dit jaar vooral aandacht 
hebben besteed aan het opnieuw aanhalen van de band met de MR en de leerlingenraad en 
vooral ook hoe we meer en beter in contact kunnen komen met de ouders.  

De belangrijkste zaken en onderwerpen die in 2021 voorbij zijn gekomen worden hieronder 
in willekeurige volgorde in het kort toegelicht. 
 

- Corona-maatregelen  
Nadat we in 2020 voor het eerst te maken kregen met Corona zien we dat in 2021 
school al meer gewend is met het online lesgeven en hoe hier in het algemeen mee 
om te gaan. Hierbij zien we ook hoe belangrijk het is om duidelijk en tijdig te 
communiceren richting leerlingen en ouders. Er is bijv gesproken over de 
communicatie rondom de proefwerkweek begin 2021 nav diverse bezorgde 
berichten vanuit ouders richting de ouderraad. Dit is ook meegenomen in de 
gesprekken met de directie.  
Verder komen ontzettend veel subsidies vrij om het komende jaar achterstanden 
weg te werken binnen het onderwijs. Naast wat school ziet in waar de achterstanden 
zijn, is directie ook benieuwd waar ouders denken dat er gaten zijn ontstaan. Denk 
dan aan zowel sociaal-emotioneel als bijvoorbeeld wiskunde. Ook hier is binnen de 
ouderraad over gesproken. We hebben oa uitgewisseld wat we zien bij onze eigen 



kinderen, wat werkt en wat werkt niet en zijn hierover in gesprek gegaan met de 
directie.  

 
- Thema-avonden 

Met maar liefst 500 Zwijsen en Fioretti ouders online was het Webinar Digital 
Awareness van Laurens Veltman een groot succes. Tijdens deze webinar ging   
Laurens Veltman vanuit eigen ervaring en theorie in op hoe makkelijk kinderen zich 
kunnen verliezen in de digitale wereld en waarom het als ouder zo lastig is de 
kinderen te bereiken. Met zijn inzichten gaf hij ideeën en handvatten om samen met 
je zoon/dochter mee aan de slag te gaan.  
 
En ook het webinar “Pubers en Poen” van Eef van Opdorp werd zeer goed bezocht 
door de ouders van het Fioretti en het Zwijsen en er werd met ruim 250 schermen 
ingelogd. Met humor kwamen onderwerpen en vragen aan bod als “Hoe ga je met 
een puber in gesprek over zakgeld, kleedgeld en belgeld?” en “Welk voorbeeld geef 
je je kind met jouw eigen gedrag?” Zo zorgde Eef van Opdorp voor een boeiende 
avond waarbij ouders informatie kregen over geldzaken en financiële opvoeding.  

 

 
 

- Samenwerking met het Fioretticollege  
Net als vorig jaar kwam ook afgelopen jaar dit punt nog een aantal keren ter tafel.  
Wij zien dit meer als een aangelegenheid voor het Fioretti zelf omdat wij als ouders 
van kinderen op het Zwijsencollege weinig tot niets meekrijgen van wat er gebeurt 
op het Fioretticollege. Maar voor bepaalde activiteiten hebben we aangegeven zeker 
wel de samenwerking met het Fioretticollege op te willen zoeken. Een mooi 
voorbeeld hiervan is de digitale Thema-avond. Met het organiseren van twee Thema-
avonden wat door de omstandigheden digitaal moest plaatsvinden kon dit mooi voor 
zowel de Zwijsen ouders als de Fioretti ouders worden geregeld.  

- Afscheid en welkom  
We hebben vlak voor de zomervakantie afscheid genomen van Henriette en Rick. 
Met het slagen en daarmee het vertrek van hun dochter van school was voor hun ook 
een einde gekomen aan hun betrokkenheid bij school en de OR. 

 



- Ouderraad starttraining 
In april hebben we een cursus gevolgd over het orgaan ouderraad. We leerden over 
de positie van de ouderraad binnen de school. Over de wetten en regels rond de 
organisatie van de ouderraad. Over het verschil tussen de ouderraad en 
medezeggenschapsraad. En over de rol en taken van de ouderraad binnen de school. 
Een leerzame avond waarbij we ook meer inzicht hebben gekregen over de 
rechtsvorm van de ouderraad zoals die nu is vastgelegd als vereniging en 
ingeschreven bij de KvK. We hebben al even gebrainstormed over of we als 
vereniging moeten blijven functioneren of dat het beter past om verder te gaan als 
commissie. Belangrijkste reden hiervan is de hoeveelheid werk die het met zich 
meebrengt om een vereniging te blijven. Maar ook de jaarlijkse kosten die wij 
moeten betalen om een bankrekening in de lucht te houden zijn niet in verhouding 
met de aktiviteiten die wij organiseren. In 2022 gaan wij hierover verder nadenken 
en een knoop doorhakken in welke rechtsvorm we als ouderraad verder willen.  
 

- Samenwerking MR  
In 2017 is het huishoudelijk reglement veranderd waardoor ouders zich verkiesbaar 
kunnen stellen voor de MR zonder deel te nemen aan de OR. Ervaring leert dat we 
hierdoor, ondanks alle goede intenties en voornemens, enorm veel informatie 
missen en onze deeltaak -het fungeren als achterban van de MR- onvoldoende 
kunnen uitvoeren. Paul heeft hierom het afgelopen jaar de band met de MR weer 
aangehaald en ervoor gezorgd dat we als toehoorder ook weer aansluiten bij de MR 
vergaderingen. Per toerbeurt zijn twee OR leden aanwezig bij de MR vergadering en 
brengen hiervan verslag uit bij de eerstvolgende OR-vergadering. 

 
- Samenwerking Leerlingenraad 

Ook het contact met de leerlingenraad is weer aangehaald. Over en weer blijven we 
zo goed op de hoogte van wat er speelt. Op uitnodiging is de voorzitter van de 
leerlingenraad aangesloten bij de online vergadering in oktober. En andersom zullen 
wij per toerbeurt ook aansluiten bij de leerlingenraad.  

 
Zichtbaarheid OR en betrokkenheid ouders 
Afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan het zichtbaar maken van de ouderraad 
en hiermee ook het interesseren van ouders voor de OR. Onder andere is eind 2020 
een flyer gemaakt “Ouderraad Zwijsencollege zoekt nieuwe leden” met onze foto’s 
en pakkende vragen om ouders enthousiast te maken voor de OR (zie hieronder 
weergegeven). Samen met de uitleg en informatie wat de ouderraad is en doet is 
deze informatie op de website geplaatst. Daarbij heeft Paul daar waar mogelijk zijn 
gezicht laten zien oa bij de webinars en met een filmpje dat school heeft laten zien 
tijdens de ouder informatieavond in september. Dit heeft er mede toe geleid dat 



verschillende mensen zich hebben aangemeld en ook al een aantal keren hebben 
deelgenomen aan de OR-vergaderingen.  

 

OUDERRAAD ZWIJSEN COLLEGE ZOEKT NIEUWE LEDEN 

  

Paul,   
voorzitter  

Jeroen, 
penningmeester  

Mathilde, 
secretaris  

Ubavka,   
lid  

 
Paul-Jan,   
lid  

Mark,   
docent  

  
Beste ouders/verzorgers van leerlingen van het Zwijsen College, 

 
Voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de Ouderraad. 

Kun jij onderstaande vragen met “ja” beantwoorden, dan is de Ouderraad wellicht iets voor jou. 
 

• Wil jij een betrokken ouder/verzorger zijn van het Zwijsen College? 
• Zou jij het leuk vinden om met een groep ouders te praten over de school waar jouw kind  
  onderwijs krijgt? 
• Vind jij het leuk om je netwerk uit te breiden? 
• Gaat jouw kind komend schooljaar naar de brugklas of klas 2? 

 
Is je interesse gewekt, stuur dan een mailtje naar ouderraad@zwijsencollege.onmicrosoft.com 

Wij nemen dan persoonlijk contact met jou op om te onderzoeken of een ouderraad lidmaatschap inderdaad 
bij jou past. 

 
- Mentimeter 

Paul-Jan kwam met het idee om te gaan werken met de Mentimeter. Mentimeter is 
een Quiztool waarmee kort en bondig één of meerdere vragen gesteld kunnen 
worden aan ouders. Hiermee worden ouders meer betrokken en krijgen we van meer 
ouders een beeld van wat zij over een bepaald onderwerp vinden. Zo hebben we 
voor de aankomende Thema-avond met behulp van Mentimeter het onderwerp 
kunnen kiezen met de meeste animo. 

 
 
4. Overleg met de directie 
Voorafgaand aan elke OR-vergadering is er een overleg tussen de directie en enkele leden 
van de OR. Hierin komen onderwerpen of vragen aan bod die eerder tijdens een OR-
vergadering naar voren zijn gekomen. En andersom brengt de directie vragen of 
onderwerpen in die wij weer kunnen meenemen in de OR-vergadering.  
 
 
 


