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Het afgelopen jaar zijn als lid van het bestuur van de oudervereniging toegetreden: dhr
G.W.M. Stevens en dhr H. van Antwerpen. Tevens zijn per 1 juni 2016 de voorzitter dhr
M.F.M.A. van der Spek en secretaris mw G.E. Doelman afgetreden wegens het afstuderen
van hun kinderen. De functie van voorzitter is ingevuld door dhr N. J. Mooij (reeds 3 jaar lid
van het bestuur ) en de functie van secretaris wordt vervuld door mw Y. Buitenhuis (reeds 2
jaar lid van het bestuur). Voorgedragen als nieuw bestuurslid wordt mw P Biemont. Het
bestuur bestaat daarmee gedurende het schooljaar 2016-2017 uit 8 leden.
Vergaderingen
De Oudervereniging heeft onder meer de taak de rector van advies te dienen. In het
afgelopen verenigingsjaar 2015-2016 heeft het bestuur zes maal vergaderd in aanwezigheid
van de rector. In maart 2016 vond het jaarlijkse gesprek met het schoolbestuur plaats,
waarbij kennis werd gemaakt met nieuwe leden van het schoolbestuur en voorts aandacht
werd besteed aan beleidsmatige thema’s. Speciale aandacht werd dit jaar gegeven aan de
voortgang van het beleid betreffende de informatie- en communicatietechnologie binnen het
JDW alsmede de strategie en beleid bij een verder groeiend aantal leerlingen. Vaste
onderwerpen op de vergaderingen van het bestuur van de Oudervereniging waren de
JOHAN, MR, verslag uit de LOZG (landelijke ouderraad van zelfstandige gymnasia). Ook
kwamen de cijfers, normen, eindexamenresultaten en doorstroomcijfers aan bod. De
actualiteit vroeg aandacht voor het ICT beleid van JDW, veiligheid op schoolreizen, het
groeiend aantal leerlingen en hoe daar mee om te gaan m.b.t. tot de behuizing en Musae.
Activiteiten
ü In november 2015 organiseerde de Oudervereniging traditiegetrouw voorafgaand aan
de algemene ledenvergadering een thema-avond voor ouders. Deze keer werd op
een interactieve wijze voorlichting gegeven over het thema “Slimmer zoeken op
internet” door de heer Ewoud Sanders, die dit thema op een aanstekelijke wijze wist
te presenteren.
ü De Oudervereniging was aanwezig op de Open Dag in januari 2016, bood de
docenten daarna een lunch aan en gaf acte de présence op diverse ouderavonden.
ü In maart 2016 heeft de Oudervereniging zich weer actief bezig gehouden met de
voorlichting over studie en beroep voor het derde en vijfde leerjaar.
ü De Oudervereniging zorgde regelmatig voor attenties voor het personeel bij ziekte,
jubilea, geboortes en als bedankje voor de begeleiders van de verschillende
buitenlandse reizen. Tevens heeft de oudervereniging tijdens de proclamatie op 7 juli
2016 de jarenlange traditie van het uitreiken van de JDW penning aan de geslaagden

voortgezet. Aan de geslaagden, hun gasten, en docenten bood de Oudervereniging
na de proclamatie een feestelijke borrel aan in restaurant Art en Dining bij het
Dordrechts Museum. De opkomst was groot.
ü Jaarlijks looft de Oudervereniging een prijs van € 500 en een oorkonde uit voor het
meest vernieuwende en innoverende schoolproject: de Elan-prijs. Daarvoor worden
jaarlijks drie projecten genomineerd. Op de jaarvergadering van 2 november 2015 is
deze prijs uitgereikt aan het “overstapprogramma van wiskunde B naar A” van de
heer Van Houwelingen. Met dit laatste programma is het mogelijk om nog in de
bovenbouw over te stappen naar wiskunde A. De toekenning van deze Elan prijs is
bedoelt als een stimulans voor leerkrachten om zich ook buiten de gangbare
leerkaders te begeven.
JOHAN
De oudervereniging leverde zowel inhoudelijk als redactioneel haar bijdrage aan de JOHAN,
het blad voor ouders dat door ouders wordt gemaakt. Door de creativiteit en de vele
inspanningen van de redactieleden heeft de JOHAN zich de laatste jaren ontwikkeld tot een
kleurrijk en gewaardeerd magazine. In schooljaar 2015-2016 zijn er 2 Johan's samengesteld
en verzonden. De Johan met thema Joie de Vivre vulde de kerst editie met daarin o.a. extra
aandacht voor de dag van de Franse taal. Deze Johan is met slechts 4 ouders/redactieleden
vervaardigd. (Caroline Harskamp, Robin Lassche, Dymphina Klein en Liene Jouwsma).
Deze redactie was te klein om het blad levensvatbaar te houden. Vanuit oudervereniging is
er een nieuwe redactie geworven.
De huidige samenstelling van de redactie is als volgt:
· Redactie:
Nadja Duykers, Marieke Hoekstra, Martine Kluver, Belinda
Noorland, Diana van Veen.
· Fotografie:
Petrina van der Meer.
· Eindredactie:
Patrick van ’t Hof,
· Vormgeving:
Liene Jouwsma.
Vanuit de oudervereniging wordt deze redactie door Han van Antwerpen gecoördineerd.
Medio juni is editie twee van het schooljaar gewijd aan het thema belofte uitgebracht.
Ondanks het mooie blad en inhoud baart het geringe aantal nieuwe adverteerders en het
afhaken van getrouwe adverteerders de oudervereniging zorgen
Financiële ondersteuning
De Oudervereniging verstrekt financiële bijdragen voor zowel jaarlijks terugkerende als
incidentele activiteiten van groepen leerlingen op het gebied van cultuur en educatie.
Voorbeelden daarvan zijn dit jaar de bijdragen voor:
· het cross your borders project voor de leerlingen uit het 2de leerjaar,
· de excursie naar het rijksmuseum voor de leerlingen uit het 3e leerjaar,
· de excursie naar Naturalis voor de leerlingen uit het 4e leerjaar,
· het Ciceroconcours en
· Het jaarboek voor de examenkandidaten uit het 6e leerjaar
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