Verslag Ouderraad vergadering 11 Maart 2019
1)

Opening en mededelingen
a)

2)

OuderRaad

Welkom nieuwe directie leden, ze zullen samen in de Ouderraad de directie vertegenwoordigen.

Nieuws directie/team
a)

Griftdijk 2020, Lumen twee werkgroepen op verschillende paden gezeten die uiteindelijk zijn samengevoegd met
als resultaat het goede van beide verschillende paden. Veel ruimte voor eigen keuzes maar wel met concrete
leerdoelen. Het uiteindelijke doel is examen te doen. Nieuwe methode zal schooljaar 2019-2020 worden gestart.
Structuur is nagenoeg gelijk aan Onderweg aan de Dijkstraat. Informatieavonden zijn in Maart gepland voor groep
8 en eerstejaars. Doel is te starten met zo’n 40 – 45 leerlingen.

b) Onderweg evaluatie, terugkoppeling van leerlingen en leerkrachten. Beter inzicht krijgen in voortgang van het kind
is wat terug komt uit de verschillende gesprekken met ouders. Verder is verantwoordelijkheid een aandachtspunt,
waar begint die van de leerkracht en waar eindigt die van de ouder of visa versa. Evaluatie met de ouders op de op
27 Maart, een ieder van de Ouderraad is uitgenodigd. Leervragen zijn nog niet altijd met voldoende diepgang.
Inspiratie workshops komen nog niet echt van de vloer. Verdeling van de leerlingen is opgepakt en bijgestuurd, de
groep was voor een mentor te veel verdeeld. Plannen om te evalueren en bij te sturen de komende weken.
c)

Klankbordgroepen zijn er bij de bovenbouw op de Dijkstraat, is er één op de Griftdijk. VWO bovenbouw is fanatiek
en goed prima. Bovenbouw T is geprobeerd, niet voldoende animo. Idee is om klankbordgroepen samen te voegen
en als het specifiek gaat, te splitsen (boven bouw en onderbouw of Havo- VWO en T). Zal door directie besproken
worden met de leiding.

d) Aanmeldingen : Dijkstraat zit vol, Griftdijk had iets meer bij gemogen.
e)

Voorlopige Ouderbijdrage discussie kluisjes en toevoegingen op de bijdrages. Indicatief bedrag voor de Oeganda
reis is te laag, aanpassen aan laatste ervaringen. Opmerkingen naar de Penningmeester om verder af te handelen
voor de volgende vergadering.

f)

Verkeerssituatie kruispunt is gevaarlijk omdat er veel fietsers door rood rijden en het heel druk in de ochtend. Er is
overleg met de gemeente, lijkt te weinig besef wat de situatie is. Er gebeurd niets, vragen gesteld aan de
gemeente, nog steeds geen concrete actie. Blijft op de agenda staan. Initiatieven zijn er om continue aandacht te
vragen.

g)

Evaluatie open dag
i)

Rondleiding van eerste jaars kan iets beter, weten niet altijd wat waar is. Iets beter voorbereiden.

h) Nieuwbouw, aanbesteding van bouw en installaties lopen. Wordt energieneutraal. Grondonderzoeken zijn
gedaan. Statushouders gaan 1 mei verhuizen. 1 Oktober wordt gestart met de bouw (2019). Inrichting wordt door
Peter van Benthum gedaan. Is ervaren in inrichting van scholen en horeca bedrijven. Ontwerp moet 1 Mei klaar
zijn.

i)

Discussie van 4 naar 3 periodes wordt in de directie besproken. Geeft minder druk bij

OuderRaad

de leerlingen. Bij Dijkstraat minder urgent, bij Griftdijk wel een issue. Vraag is gesteld aan de Ouderraad, voor- en
nadelen besproken en toegelicht. Hoe de andere scholen er mee omgaan is toegelicht. Waarom zitten we nu op
vier periodes? Advies van de Ouderraad is van 4 naar 3 te gaan.
j)

Gezonde school, was een werkgroep vroeger die heel actief en een uitgewerkt programma aan het volgen was.
Samenstelling van de groep werd steeds lastiger en minder activiteiten werden uitgevoerd, daarom is de
werkgroep gestopt. Er is nu één aandachtcoördinator die op de Dijkstraat zit (Niels), die overleg voert met de
kantinebeheerder. Op de Griftdijk is de Gouden Schaal behaald, op de Dijkstaat de Zilveren Schaal. Idee vanuit
Zorg en Welzijn om gezonde hapjes te promoten via de kantine. Het beweegteam aan de Dijkstraat heeft een
eigen bord bij de entree om leerlingen te stimuleren. Op de Griftdijk is dit wat vrijblijvender. Subsidie voor het
beweegteam moet volgend schooljaar op een andere manier worden aangevraagd. Directie gaat dit verder
uitwerken. Vraag vanuit de open dag is om het ook mogelijk te maken om Halal of vegetarisch eten aan te bieden.
Zal meegenomen worden in het overleg met de Kantinebeheerder.

k)

Reanimatie informatie doorgestuurd naar de Sectie en nieuwe directie gaat Reanimatie bekijken als activiteit
tijdens de examenperiode.

3)

Reglementen gaan als de opmerkingen zijn verwerkt voor goedkeuring naar de MR.

4)

Extra tijd lokaal oplossing voor de Dijkstraat is besproken en opmerkingen kwamen ook bij de leerlingen vandaan. Is nu
een extra ruimte voor beschikbaar.

5)

Thema avond wordt een reminder opgestuurd. Dagelijks volgen van aanmeldingen.

6)

Samenstelling OR en taken bijgewerkt. OR lid gaat na verlaten van de school als externe Kas commissie verder.

7)

Wedstrijd komt niet van de grond, is niet voldoende bekend. Bijeenkomst van de leerlingenraad gebruiken om uit te
leggen.
a)

Afsluiting van het schooljaar is gepland, datum moet nog bevestigd worden. (Dinsdag 18 Juni is voorlopig
gereserveerd).

8)

Rondvraag
a)

15 Maart staat een staking gepland. Er zijn weinig leerkrachten lid van de vakbond. Er zijn er 5 die hebben
aangegeven dat ze gaan staken. Op de Dijkstraat staat een studiedag gepland. Herkansing wordt op deze dag wel
verzorgd. School gaat niet dicht.

b) Aantal examenkandidaten doorgeven aan Stephanie
c)

Eindafrekening Rome reis? In verband met nieuwe systeem.
i)

9)

Sluiting

Einde schooljaar wordt de eindafrekening gemaakt en bij tegoed > 10 euro wordt teruggestort.

