
Jaarverslag van de Ouderraad van het Veenlandencollege, schooljaar 2014-2015 

De Ouderraad van het Veenlanden College heeft het afgelopen jaar vijf keer vergaderd, waarbij 

namens de schoolleiding Ruud van Tergouw aanwezig was.  

Aan het einde van het schooljaar hebben wij afscheid genomen van de volgende leden: Bas Geerdes 

(tevens MR) en Yael Grifhorst. Bas wordt opgevolgd door Alexandra Barens. De overige nieuwe leden 

zijn Claudia Antonioli en Marie-Jose Bakker. 

Tijdens de ouderraadsvergadering is onder andere aandacht geschonken aan lesuitval, de kosten van 

de werkweek, meldingen van ouders en de begeleiding en organisatie van activiteiten vanuit de 

school. Bas Geerders heeft namens de Ouderraad plaatsgehad in de MR. In de OR-vergaderingen 

werd door hem verslag gedaan van hetgeen in de MR besproken werd. Indien Bas niet aanwezig kon 

zijn heeft Ruud van Tergouw zijn honneurs in de OR waargenomen. 

Voortaan zullen de OR- vergaderingen op dezelfde avond plaatsvinden als de MR-vergaderingen, om 

de aanwezigheid van de MR-leden die plaatshebben in de OR te vergemakkelijken. De OR-

vergaderingen starten daarom voortaan om 19.00 uur. 

De thema-avond heeft plaatsgevonden op 18 november 2014 in Vinkeveen. De bijeenkomst met de 

titel: ‘het Puberbrein’ werd door ca 150 ouders bezocht. Mevrouw Marian Zandbergen en mevrouw 

Margriet van der Heijden van Radar verzorgden een interactieve bijeenkomst waarbij naast een 

uitleg over de ontwikkeling van de hersenen bij pubers, de ouders in groepen konden discussiëren 

over voor ouders en pubers belangrijke thema’s. 

De Ouderraad sluit het jaar ook financieel gezien goed af. Omdat de thema-avond dit jaar vrijwel  

kostenloos kon worden verzorgd, is de bijdrage van de school aan de Ouderraad beperkt tot 

€ 1.000,-. Dit bedrag is bijna geheel gebruikt voor de bijdrage van de Ouderraad aan het jaarboek van 

de examenklassen. 

De Ouderraad bedankt de schoolleiding van het Veenlanden College voor de samenwerking en ziet 

uit naar een plezierige en vlotte samenwerking in het volgende schooljaar. 

Namens de Ouderraad, 

Marian Meijer 

Voorzitter 

 


