
Samenvatting vergadering 
ouderraad 8 oktober 2019  



Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. Omdat  Jeanette Breekveldt (a.i. rector) nieuw is, volgt er 

eerst een voorstelrondje. De voorzitter verwelkomt een nieuw OR-lid en Jeanette Breekveldt (JB) in het 

bijzonder. JB zoekt aan alle kanten contact en vraagt zich af hoe de ouderraad erbij betrokken kan worden. De 

ouderraad is een volwaardig klankbord. JB ligt toe waar momenteel de speerpunten liggen. Een belangrijk 

onderdeel is het omgaan met de krimp en het onderwijs. Het aantal leerlingen is met 6% gedaald (conform 

voorspelling). Csg Bogerman heeft diverse locaties en heeft eigenlijk teveel vierkante meters. Jan Osinga heeft 

de afgelopen jaren goed beleid gevoerd: zo weinig mogelijk mensen aannemen, zoveel mogelijk flexibel 

blijven. Dit wordt ondertussen ook ingewikkeld. Door je als school niet te binden aan docenten, kunnen goede 

docenten ook weggaan. Locaties sluiten is geen oplossing, omdat je met vast personeel zit en dan verlies je 

waarschijnlijk meer leerlingen, want niet alle leerlingen zullen dan naar Sneek gaan. Het is nu wachten op 

richtlijnen van minister Slob met betrekking tot subsidie voor scholen op het platteland die met krimp te 

maken hebben.  

Een ander vraagstuk is het probleem met instroom en doorstroom. In geval van havo/vwo advies worden 

kinderen op het bogerman op het hoogste advies geplaatst. Doel hiervan is het kind een kans te geven. Een 

aantal kinderen hebben hier moeite mee en stromen af of blijven zitten. Dit levert problemen op. De 

doorstroom zou beter kunnen. Het Bogerman heeft gekozen voor homogene brugklassen, zodat onderwijs op 

precieze niveau gegeven kan worden. Er is onlangs een analyse gemaakt van het gekregen schooladvies en hoe 

de leerling het nu doet. JB geeft een voorbeeld: een leerling heeft mavo/havo op cito gescoord, maar is door 

een groep 8 leerkracht op vwo advies geplaatst. Deze leerling is ondertussen afgestroomd van vwo naar havo 

naar mavo. Dit is niet wenselijk voor de leerling, maar ook niet voor de school.  Daarnaast geeft de overgang 

van brugklas naar 2e klas (fysiek naar Hemdijk 2) problemen. In brugklas moeten de vwo-leerlingen 

daadwerkelijk op vwo- niveau zitten. Een tweede breuk ligt van 2 naar 3 op mavo en 3 naar 4 op havo/vwo 

(profielkeuze). De sprong is te groot voor bepaalde vakken. De aansluiting moet beter worden.  

Het huiswerk wordt op teveel manieren aangeboden. Het kind komt er soms niet uit. Een aantal OR-leden 

bevestigen dit. JB laat weten dat er gewerkt wordt aan het maken van gecombineerde planners en uniforme 

studiewijzers.  

Het derde speerpunt is onderwijsvernieuwing (veel verschillende vormen); de afdelingen zijn met elkaar in 

gesprek om naar één onderwijsvorm te gaan. Ook leerlingen worden hierbij betrokken.  

De roosters lopen goed. De voorbereiding voor nieuwe roosters vanaf februari is in volle gang.   

Ingekomen stukken en mededelingen 

De melding van de brugklasbijeenkomst op 7 oktober was te kortdag om door de Ouderraad vertegenwoordigd 

te worden. De voorzitter heeft nog wel e.e.a. aangeleverd voor de brugklasbijeenkomst. Het doel voor dit 

schooljaar is om de film te updaten.  

Terugkoppeling ouderraad Marne College 

Het was een verhelderend gesprek en we hebben advies gegeven hoe ze bepaalde zaken kunnen aanpakken. 

Het bleek onder andere dat ze geen ondersteuning van management krijgen. 

Verslag d.d. 25 juni 2019 

MLOM bijeenkomst met ouderraad/ouderpanel: het verslag zal worden opgevraagd bij mevrouw Haagsma. 

Het was een interessante bijeenkomst met ongeveer 10 ouders van vwo leerlingen in verschillende jaarlagen, 

mevrouw Haagsma en Dirk-Jan Dekker. Veel leerlingen kiezen voor de kwt uren waar ze de vrijheid krijgen. Dit 

komt hun niet altijd te goede. Ook is er in sommige gevallen betere begeleiding van mentor/coaches nodig en 

het moet duidelijk zijn waar ouders terecht kunnen als de driehoek ouder/leerling/docent niet werkt.  

Het evalueren jaarplan zal voor volgende vergadering geagendeerd worden. Irene Mous wordt gevraagd dit 

jaarplan nogmaals rond te sturen.  



MT 

- Werkdruk aan beide kanten (docent/leerling) is hoog. PTA is aangepast zodat er meer verspreiding

van cijfers is gedurende het hele schooljaar.

- Stand van zaken met betrekking tot doorcentralisatie (vastgoed): het Bogerman is afhankelijk van de

gemeente Sudwest Fryslan. De gemeente heeft momenteel te maken met een tekort. De komende

weken zal JB samen met interim bestuurder nog een keer goed afwegen wat de kosten en

mogelijkheden zijn om het bestaande gebouw (Hemdijk 2) te renoveren. Het gebouw moet

energiezuiniger en duurzamer worden.

Rondvraag 

- Wanneer worden de mwu op de havo ingevuld?

Hier zal na de herfstvakantie mee begonnen worden.
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