
	

Jaarverslag	ouderraad	OSG	schooljaar	2020	-	2021	

Doel	van	de	ouderraad 
De ouders van de leerlingen van het Atlascollege locatie OSG zijn vertegenwoordigd in  
de ouderraad OSG. De ouderraad heeft als taak het bevorderen van de betrokkenheid van  
ouders bij de school en het behartigen van de belangen van leerlingen en hun ouders bij de 
medezeggenschapsraad, de schoolleiding en het bevoegd gezag. 
De ouderraad vervult een adviserende rol voor schoolleiding en medewerkers om te komen tot  
een goede en leerzame schoolperiode voor onze kinderen. Nadere info over de ouderraad zie ook:  
https://www.osgwestfriesland.nl/over-osg-west-friesland/organisatie/osg-west-friesland/ 
https://www.osgwestfriesland.nl/osg-ouderraad/ 

Samenstelling	ouderraad	2020-2021	
Jan Karel Buijink (voorzitter & MR-lid) 
Michael Deen (vice-voorzitter) 
Annemarie Gerritsma (penningmeester) 
Mirjam van Diepen (secretaris) 
Noud Drewes 
Angélique Vandenbroek 
Aafke Boon 
Jacolien Annema 
Alex Kamps 

De ouderraad bestaat maximaal uit 9 leden uit de oudergeleding. Het lidmaatschap van de  
ouderraad is 3 jaar of maximaal zolang het lid tot de oudergeleding behoort.  
Jan Karel Buijink, Annemarie Gerritsma en Micheal Deen treden af en zijn niet beschikbaar voor een 
nieuwe periode. Begin november is er een oproep in de oudernieuwsbrief gedaan voor nieuwe leden. 
Twee ouders hebben zich aangemeld: Maria Derksen en Rianne de Vries. Er is contact opgenomen 
met Brenda Schaper. Zij had zich vorig jaar aangemeld voor een plek in de ouderraad. Ze heeft 
besloten om het niet te doen.  

Activiteiten 
De ouderraad van de OSG vergadert 6 keer per schooljaar. In deze vergaderingen komen actuele  
en terugkerende onderwerpen aan de orde, gevoed vanuit de schoolleiding en het docententeam 
van de OSG, de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de ingekomen post communicatie. In de 
vergadering wordt de school vertegenwoordigd door de locatiedirecteur Peter Snoek (tot eind maart 
2021) en onderdirecteur Carole Roozeman. Vanaf april is Jeanette Lotte de nieuwe locatiedirecteur. 
Zo nu en dan schuiven er ook andere personen aan om een specifiek onderwerp toe te lichten. Naast 
de vergaderingen met de OSG, is de ouderraad ook vertegenwoordigd in: 

• bijeenkomsten ouderraden Atlasbreed 
• bijeenkomsten met leerlingenraad OSG 
• klankbordgroepen 
• deelname open dagen OSG namens ouderraad 
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https://www.osgwestfriesland.nl/over-osg-west-friesland/organisatie/osg-west-friesland/
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Corona 
Corona heeft net als schooljaar 2019-2020 wederom een enorme invloed gehad. De meeste 
vergaderingen van de ouderraad zijn online gedaan. Er is er geen thema-avond georganiseerd. Een 
Atlasbrede bijeenkomst met de ouderraden over de samenwerking Tabor, Atlas en PSG is digitaal 
gedaan. Er zijn geen gezamenlijke vergaderingen geweest met de leerlingraad OSG. De school heeft 
geen klankbordavonden georganiseerd.  
De e-mails van ouders naar de ouderraad waren allemaal gerelateerd aan corona: wel/niet dragen 
van mondkapjes, uitvoering thuisonderwijs, snelheid van omschakelen naar thuisonderwijs, naleven 
RIVM-regels, etc.    

Onderwerpen	uit	de	ouderraadsvergaderingen	van	het	afgelopen	jaar:		
• corona 
• online en hybride onderwijs 
• onderwijsvertraging door corona 
• NPO-middelen 
• thema-avond voorbereiding 
• BYOD (bring your own device) 
• communicatie gescheiden ouder(s)/verzorger(s) 
• luchtkwaliteit in school 
• zelfevaluatie ouderraad 
• profiel nieuwe directeur OSG 
• afscheid directeur Peter Snoek 
• ontwikkeltijd 
• toetsbeleid (formatief evalueren) 
• 40-minutenrooster 
• flexibel onderwijs 
• locatiejaarplan 2020-2021 
• communicatie en informatieverstrekking 
• onderwerpen vanuit de MR 
• samenwerking Tabor, Atlas en PSG 
• AVG 
• onderwijsontwikkelingen 

• hoogte en besteding van de ouderbijdrage  

• leuke activiteiten voor leerlingen in week na lock down 

• organisatie jaarvergadering december 2021
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