
Jaarverslag ouderraad Stellingwerf College schooljaar 2015-2016   
 
In het schooljaar 2015-2016 zijn er 5 reguliere ouderraadvergaderingen geweest en vond één 
algemene ouderavond plaats. 
 
Samenstelling ouderraad per 31 juli 2016: 
Gé Bouma (voorzitter) 
Gerke Jager (secretaris) 
Esther Rijskamp 
Ingrid Bos 
Hans Nicolai 
Els Hulshof (tevens lid MR) 
Er is niemand afgetreden gedurende het schooljaar. Els Hulshof is erbij gekomen als lid. 
 
De ouderraad heeft in het schooljaar 2015-2016 onder andere de volgende onderwerpen behan-
deld: 
 
1. Algemene ouderavond 
De jaarlijkse algemene ouderavond werd op 23 februari 2016 gehouden.  
Deze ouderavond werd bezocht door ca. 50 ouders of verzorgers en een aantal medewerkers 
van het Stellingwerf College. 
Het onderwerp van de avond was: 'Financiële opvoeding: maak geld bespreekbaar!'. 
De heer Hofland vertelde dat het Stellingwerf College, ter voorbereiding op deze avond, een 
anonieme enquête over geld gehouden heeft onder alle 3

e
 klassers. Ze moesten vragen beant-

woorden als ‘ben je een spaarder’ en ‘betaal je geleend geld direct terug’? 
De heer Hofland presenteerde de uitkomsten van deze enquête op heldere wijze en met de nodi-
ge humor. De gehele presentatie staat op de website van het Stellingwerf College. 
Na de presentatie van de heer Hofland nam de heer Berend Veen van de Kredietbank Nederland 
het stokje over. Hij vertelde uit zijn praktijk als hulpverlener bij problematische schulden een aan-
tal anekdotes, op geleide van een prima presentatie. 
Uit de enquête pikte de heer Veen een aantal uitkomsten die hem waren opgevallen en nam de-
ze door met de aanwezigen. 
Volgens de heer Veen is het belangrijkste element om niet in schuldenproblemen te raken het 
overzicht houden op de financiën. Valt het overzicht weg dan zijn problemen onvermijdelijk als 
het fout gaat in de verhouding uitgaven ten opzichte van inkomsten. 
 
2. Brugklas carrousel 
Tijdens de brugklas carrousel heeft de Ouderraad flyers over de activiteiten van de ouderraad 
beschikbaar gesteld. 
 
3. Overige onderwerpen 
Tijdens de verschillende vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 

- Vensters voor Verantwoording (biedt inzage over alle cijfermatige informatie van scholen 
binnen voortgezet onderwijs). 

- Werkweken  

- Werkplan voor de ouderraad 

- Overleg over Positive Behaviour Support  

- Het steward project 

- Uitstroom vanuit Stellingwerf College naar HBO en universiteit  

- Examenresultaten 

- Opzetten klankbordavond voor VWO+ 

- BHV en brand(veiligheid) 

- Wensen/eisen nieuwe directeur/bestuurder 
 
We hebben 1x gepubliceerd over onze werkzaamheden in de nieuwsbrief van het Stellingwerf 
College. 



 
Oosterwolde, januari 2017 
Gé Bouma 
Voorzitter Ouderraad Stellingwerf College 


