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1)

OuderRaad

Opening en Mededelingen
a) Lieke en gedenkplaats
2) Nieuws van de directie
a) Verkeersveiligheid
i) Melding aan VVN is voor de vakantie ingediend. We staan op de site ook als gevaarlijk kruispunt. Directie heeft de
gemeente laten weten dat er wordt opgeschaald. Contact is nog niet opgenomen door VVN. Status is dus wachten op
reactie VVN.
b) Evaluatie Schooljaar 2018-2019
i) VMBO-T en VWO resultaten vielen tegen. Team gaat hiermee aan de slag. Wat voor lichting was er in huis, zijn er
oorzaken aan te wijzen die de tegenvallende resultaten te verklaren. Eindexamen details gegevens worden gebruikt om te
kunnen verbeteren. Analyse resultaat zal met de Ouderraad worden gedeeld.
ii) Resultaat van de Dijkstraat was goed.
iii) Leerlingen vanuit VMBO-T die naar de Havo zijn gegaan, zitten gaten in de aansluiting, lijkt erop dat dit in de 3e en 4e
“rechtgetrokken”. Zit geen patroon in.
c) Start Schooljaar
i) Start met Lumen, verschil is duidelijk zichtbaar tussen 1e en 2e jaars. Tweede jaars “vergelijken” met oud klasgenoten die
het reguliere onderwijs volgen. Voor de 1e jaars was het zo wie zo al spannend. Algemene reactie is, wat is dit leuk. Is wel
lastig, moeilijk. Merendeel van de leerlingen bevallen dit goed, enkele hebben “second thoughts”. Eerste ouderavond was
uitleg over wat Lumen nu is, hoe ga je om met onzekerheid over de voortgang.
ii) Schoolplan, eerste stuk is naar de docenten gegaan, komen daarna werksessies met de docenten. In November worden
dialoogsessies gepland waar alle stakeholders worden uitgenodigd om te reageren op het stuk wat er dan ligt.
iii) Dijkstraat loopt prima, Regulier en Onderweg beide goed gestart. Tweede jaars leerlingen vragen extra aandacht. Zijn de
grens op aan het zoeken, maken het de docenten niet gemakkelijk. Gekozen op eenduidige aanpak over alle klassen.
3) Notulen vorige vergadering, opmerkingen verwerkt in de notulen.
4) Jaarplanner van de school is in het verleden met de ouderraad besproken om kritisch te kijken. Jaarplanner is nu in Outlook gemaakt
wat voor de docenten eenvoudiger is. De website laat dit minder prettig zien. Controleer of dit via de Ouderraad email. (actie
Secretaris)
i) Ouderraad vergaderingen toevoegen in Outlook Citadel College.
5) Aanvraag nieuwe leden voor 1e en 2e jaars, brief vanuit de OR aanleveren naar Cathelijne en Angela. Voorstel dit in Maart-April te
doen.
6) Wedstrijd nieuwe stijl.
a) Afdelingsleiders krijgen de opdracht om iets te bedenken voor besteding van een deel van de ouderbijdrage. Voorzitters
nemen het voortouw.
7) Aanvraag Projectgelden
a) Social Media gebruik onder jongeren
i) Aanvraag is goedgekeurd.
b) EHBO certificering
i) EHBO diploma aanvraag wordt nog met voorrang behandelen.
c) Team uitje
i) Survival is goedgekeurd, bowlen niet.
d) Culturele Workshop
i) Aanvraag is afgekeurd.
e) CJP pas is iets waar nog aan gedacht wordt, zal zonder bijdrage van de Ouderraad opgezet kunnen worden.
8) Communicatie, brieven met tegenstrijdige berichten, vrijdag voor start school brief voor de dinsdag, was aan het einde van het
schooljaar anders aangegeven van 09:00 – 12:00, nu laat aangepast naar 11:00 – 15:00. Leverde veel vragen op en leerlingen
hadden daar moeite mee. Iets voor in de klankbordgroepen. Boeken inleveren bleek tijdens de diploma uitreiking te zijn gepland.
Daarom deze aangepast, bleek lastiger dan oorspronkelijk
9) Evaluatie informatieavonden
a) Positief ontvangen
b) Voor eindexamenklassen het financieel plaatje goed geschetst voor de vervolgopleiding.
10) Thema-avond
a) Suggesties voor Thema avonden zijn aangedragen.
11) Rondvraag
a) Wanneer komt PTA van de bovenbouw?
i) Voor 1 Oktober komt deze online op ITS voor leerlingen en op de website.
b) Zijn er docenten aanwezig in de week van de PWS week?
i) Er zijn wel docenten aanwezig, kan zijn dat de leervak docent niet aanwezig is in verband met de buitenlandreizen.
c) Waarom is het Gala laat in 2020?
i) Is afgestemd met de theaterkerk. Is ook in verband met de avondwandelvierdaagse.
d) Uitdelen van rapporten voor de volgende keer op de agenda.
Sluiting

