
 

OuderRaad 
Verslag Ouderraad vergadering 17 Juni 2019 
 
1) Opening en Mededelingen 

a) Brief voor inleveren materialen en uitnodiging eindfeest is ook gestuurd naar leerlingen die (nog) niet geslaagd zijn. Extra 
aandacht hiervoor om dit te voorkomen. 

2) Nieuws van de directie 
a) Presentatie Nieuwbouw 

i) Cadeau voor de nieuwbouw tip van Directie, voetbalspel buiten. 
b) Verkeersveiligheid 

i) Nog geen reactie op de laatste vraag naar de gemeente. Daarna naar VVN vraag stellen voor ondersteuning. Wordt in 
ieder geval voor de vakantie gestuurd. 

c) Definitieve Ouderbijdrage 
i) Voorstel is unaniem akkoord. Opsturen naar Secretariaat van de school voor de MR. 

d) Nieuwe afdelingsleiders 
i) Introductie door Directie gegeven en toelichting op selectieproces en keuze van de nieuwe afdelingsleider. 
ii) Tijdelijk opvang, intern kandidaat benaderd en deze aangesteld. Door vertrek van afdelingsleider onderbouw, is er nog 

een vacature voor de afdelingsleiding. Daar zal ook voor gezocht worden. Opvulling is prima te vinden. Vakdocenten is 
lastiger te vinden. 

e) Terugkoppeling beleidsplan 
i) Intern nog geen terugkoppeling gehad.    
ii) Terugkoppeling gegeven vanuit de Ouderraadleden naar de directie over inhoud van het gesprek. Aandachtspunten voor 

verder ontwikkeling.  
iii) Leerkrachten krijgen ook extra cursussen en begeleiding voor hun verdere ontwikkeling 

3) Notulen vorige vergadering 
a) Planning Musical is op verzoek van enkele leerlingen aangepast, had rekening mee moeten houden met alle leerlingen. 

4) Rol Ouderraad kennismakingsavond 2019-2020 
a) Vraag is om een praatje te kunnen houden met Ouderraad – Klankbordgroep. Formulier of emailadres doorgeven. Data aub 

door geven voor eerste en tweedejaars (actie directie). 
5) Samenstelling Ouderraad 

a) Nieuwe leden gevraagd, aantal taken zijn verdeeld 
6) Penningmeester update 

a) Overdracht van Penningmeester is afgerond 
b) Begroting voor het volgende schooljaar is aangepast. Penningmeester controleert nog of het resultaat van dit jaar correct is. 

7) Wedstrijd evaluatie 
a) Gesproken over de wedstrijd, meer promotie nodig.  

8) Projectgelden 
a) Aanvraag Culturele en creatieve workshops is niet goedgekeurd omdat het wederkerend is.  
b) Aanvraag Teambuilding klas 2 is voor het teambuilding Survival activiteit met de klas goedgekeurd. 
c) Discussie gevoerd over Cultuur en financiering van deze activiteiten voor zowel onder- als bovenbouw. Cultuurfonds? Komt op 

de agenda voor het volgende schooljaar.     
9) Ouderbulletin 

a) Afrekening van het schooljaar 2017-2018 publiceren, maar moet via de MR.  
i) Voorstel tekst voor in het ouderbulletin aanleveren (actie Notulist). 

10) Regelementen 
a) Opmerkingen van de leden van de Ouderraad en Directie worden nog verwerkt. Opmerkingen nog tot 21 Juni in te leveren. 

Daarna wordt het concept aan de MR voorgelegd. 
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11) Rondvraag 

a) Reanimatie lessen zijn zo goed bevallen dat wordt overwogen in het lesprogramma op te nemen. 
b) Samenstelling leiding Oegandareis, hoe wordt dit bepaald? Moet dit altijd mixed gender zijn? 

i) Afgesproken dat van beide locaties één leerkracht mee moet en het team in balans moet zijn. Er is in de samenstelling na 
goede overweging voor deze samenstelling gekozen. Op- en aanmerkingen zullen meegenomen worden. 

c) Aankondiging Oegandareizen, wie mee gaan is dit jaar een stuk later bekend geworden, wat is hier de reden van (wordt 
uitgezocht door directie) 

d) Examen uitslagen 
i) Basis 83 % verwacht > 92% eindresultaat > 100% 
ii) Kader 92 % verwacht > 97% eindresultaat > 98% 
iii) VMBO-T 76% verwacht > 87% eindresultaat > 87% 
iv) HAVO 83% verwacht > 89% eindresultaat > 93% 
v) VWO 82% verwacht > 89% eindresultaat >  87% 
vi) Terugtrekkende leerlingen is een nieuw fenomeen. Door de stress rond examens leerlingen die afhaken door het niet om 

kunnen gaan met de stress rondom examens en de selectie op de vervolgopleidingen. 
e) Thema avond onderwerp -> Stress bij leerlingen en social media. 
f) Brief van de directie voor het inleveren van de boeken. 1 Juli of 4 Juli? Griftdijk 4 Juli en de Dijkstraat op 1 Juli. Is voor een deel 

foutief verstuurd. Directie kijkt na wat er fout is gegaan. 
g) Vaste dag aanpassen? Voor de eerste vergadering? 
h) Rome afrekening, wanneer komt deze? Wordt door de directie nagekeken?   

    
Sluiting  


