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1

Opening

De vice voorzitter Marco Kuhne opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.
2

3

Mededelingen Ouderraad
2.1

Benoemen afwezigen
De secretaris geeft aan wie zich afgemeld heeft. Het gaat om de volgende personen:
Marjon de Jong ,Rita de Blok-Engels ,Anja Helstone , Rahna Ait Haddou, Esther Bausch,
Ellen Veldman, Patricia Lighthart
René Walhout

2.2

Ingekomen stukken | mededelingen:

Pascale : Mail Auke Konijn ivm financiele aanvraag voor de Musical 2018
Inhoud van Auke’s mail is een verzoek tot financiering voor de kosten van de musical.
De schenking van afgelopen jaar was gekoppeld met de vraag (vanuit OR) om een
deel van de winst te reserveren voor de kosten van dit jaar. Dat is niet gebeurd.
Mevrouw Ale zal in gesprek gaan met de leerlingen van de musical.

Karine: milieugroep vraagt naar budget voor uitbreiding Urbangarden o.a.
afvalbakken, insecthotel, vogelhuisjes.OR heeft de schoolplein gesponsord. De
milieugroep (Urbangarden) vraagt naar meer geld om de activiteiten van de
Urbangarden uit te kunnen breiden. Er komt een oproep naar mensen die bekend zijn
met buiten inrichting. Karin kent iemand, ze zal die persoon benaderen. Aanvulling
van Elizabeth Ale: Aansprakelijkheid van de school: let op met voorwerpen waar de
kinderen zich pijn kunnen doen.
Aangezien het ingestuurde plan nog te summier is en de penningsmeester niet
aanwezig wordt beslissing over eventuele bijdrage geparkeerd.

Vaststellen Notulen van 16/11/2017

Punt 5: de inspectie was zeer tevreden.

Punt 7: Budget was € 25 ipv € 20

Marco van der Voort zal de kassacontrole doen
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Mededelingen schoolleiding
4.1
4.2

4.3
4.4
5

A.s. schooljaar wordt de WTS klas gesplitst in A & B. Er wordt een stroming aangeboden
waar talen en cultuur centraal staan.
Maatschappijwetenschap zal ingevoerd worden in H4 (sj18-19). Er is belangstelling bij
de leerlingen van H3 die CM en EM profiel kiezen. De scholen moeten burgerschap
vorming meer bevorderen. De wetgeving geeft aan dat dit steeds meer
verantwoordelijkheid van de school wordt. Dit vak komt niet i.p.v. een ander vak  dus
kost het ook niet meer geld. Als het blijkt dat het ten koste van een andere vak komt dan
wordt het niet ingevoerd. Dit is i.i.g. met voorbehoud van instemming van VMR.
In februari en maart worden weer Latijn en Grieks voor de ouders aangeboden.
Vak Ne: wisseling van docent. Vak Wi: de lange verwachte docent begint op 1 februari.
Alle vacatures zijn nu gevuld.

Rondvraag
5.1

6

Karin: de leerlingen van de brugklas hebben geen cadeau gekregen van de OR dit jaar.
Is er nog van belang dat niet ouders komen? Niet echt.
5.2
Marjan: toetsbeleid: de lln hebben meer toetsen dan in het toetsbeleid toestaat. Mevr. Ale
zal aan de slag gaan met de desbetreffende docenten. Na TW2 evaluatie van
toetsbeleid, toetsweken en resultaten.
OR waardeert een terugkoppeling.
5.3
Marco vd Voort: een SO voor geschiedenis werd 2 dagen van tevoren opgegeven, te kort
dag. Oplossing van de docent: een cijfer hoger dan een 7 werd een bonuspunt voor
volgende toets. Dit motiveert de leerlingen niet.
5.4
Ronald: De afspraak met Musical van afgelopen jaar is niet op papier terug te
vinden.
5.5
Pascale: 11/4 theater voorstelling TEUN, door de zelfde groep Whatsappening
(gesponsord vor de bk in december). Wie heeft interesse? Gratis entrée.
5.6
Annemieke: de leerlingen van 6 vwo moesten hun PWS op het zelfde moment, in het
zelfde lokaal inleveren. Was een chaos. Volgende keer beter plannen?
.
Activiteiten status en voortgang
6.1

6.2

6.3

Careerday
23 sprekers zijn onze leerlingen van de derde klas komen informeren over hun beroep. Er
zijn helaas gedragsproblemen ontstaan. Mevr. Ale had graag het meteen willen weten om
actie te kunnen ondernemen. Hoe hebben de leerlingen dat ervaren? Leerlingen hadden
graag zelf willen kiezen bij welk beroep ze gingen. De beroepsavonden voor de 4, 5 en
6e klassen zijn leuker. Waarom niet het zelfde voor de 3e. Dit wordt een onderwerp voor
een thema-avond: invulling geven aan deze activiteit.
Open dagen:
OR wil de school ondersteunen door te helpen met koffie schenken en vragen van
ouders te beantwoorden en bezoekers wegwijs te maken. De leden kunnen zich opgeven
bij de secretaris.
Jaarvergadering:
Concept Jaarverslag en brief uitnodiging ouders zijn doorgenomen en een paar kleine
wijzigingen doorgevoerd. Financieel verslag is nog niet in concept klaar. Status is door
afwezigheid penningmeester niet bekend.

7

Financiën stand van zaken
Niet besproken i.v.m. afwezigheid van René Walhout

8

OPR/Passend onderwijs
Niet besproken i.v.m. afwezigheid van Particia Ligthart.
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VMR/Schoolraad
9.1

10

Bezig met invoering van Maatschappijwetenschap, nieuwe wetenschap klas, evaluatie
toets weken, werkdrukte verlaging d.m.v. jaaragenda beter te plannen. Er komt een
werkgroep die dat beter zal bestuderen samen met de SL.

Sluiting

Om 22.10 uur wordt de vergadering gesloten.
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