
 

Notulen ouderraad Jan van Egmond Lyceum 26 maart 2018 1 

 

        Verslag  

 

 

 

Van:  Naam:  Telefoon: 

Annemieke Haak 0299 436799 

 Afdeling: Secretariaat Ouderraad Datum: 26 maart 2018  

Aan:  Deelnemers vergadering Locatie: 

 Leden Ouderraad  Docentenkamer B 01.23 

 

Notulen vergadering Ouderraad Jan van Egmond Lyceum 15 maart 2018 
 

 
1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur, heet iedereen welkom en geeft direct aan 
dat er wat onduidelijkheden zijn in de financiën van de Ouderraad waardoor het vooraf 
toegestuurde financiële verslag deze avond niet zal worden doorgenomen.  
 
2 Mededelingen Ouderraad 

2.1 Benoemen afwezigen 
De secretaris geeft aan wie zich afgemeld heeft. Het gaat om de volgende personen: 
Patricia Ligthart, Pascale Dechaux, , Ellen Veldhuizen, Esther Bausch, Khadija 
Ellyacoubi en Anja Helstone. Ronald van Dorth is zonder bericht niet aanwezig.  

2.2 Ingekomen stukken | mededelingen: 
Er is op het laatste moment een begroting binnengekomen van de leerling organisatie 
van de JEL Wonderweek waarin een schenking van de Ouderraad is opgenomen. De  
afspraak dat er van de opbrengst van vorig jaar een bedrag gereserveerd zou worden 
voor dit jaar is bij de huidige organisatie niet bekend en is ook niet gebeurd. De 
Ouderraad staat er voor open om een bijdrage te doen maar het moet niet alleen een 
schenking zijn aan het goede doel. Ook moeten alle leerlingen hiervan kunnen 
profiteren. Elizabeth Al geeft aan dat het daarnaast ook een prachtige PR is voor de 
school. De school mag wettelijk gezien zelf helaas geen financiële bijdrage doen. 
Overeengekomen is dat de hoogte van het bedrag bepaald zal worden als er meer 
inzicht is in de financiën.  

 
3 Vaststellen Notulen van 15 februari 

3.1 Pagina nr: 1: Rahma was aanwezig, Khadija Ellyacoubi was afwezig.  
3.2 Pagina nr. 3: punt 5.1. De zin loopt niet goed. In definitieve versie aanpassen 

Als bovenstaande punten in definitieve versie wordt aangepast zijn de notulen 
goedgekeurd.  
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4 Mededelingen schoolleiding 

4.1 Elizabeth Al bedankt de ouders voor hun bijdrage aan de opendagen. Elizabeth 
verwacht dit jaar minder aanmeldingen. Reden hiervoor is onder ander dat een 
basisschool in Purmerend, normaal goed voor circa 20 aanmeldingen dit jaar weinig 
leerlingen van Havo/VWO niveau in groep 8 heeft zitten. Daarnaast is het tweetalig 
onderwijs op dit moment erg populair onder de leerlingen van groep 8. Jammer want 
uit onderzoek is gebleken dan Cambridge Engels beter is dan TTO. Er wordt gevraagd 
of dit nog gevolg heeft voor de ruimteverdeling van het gebouw. Dit is inderdaad het 
geval. Als het Da Vinci meer leerlingen krijgt zal het JEL meer ruimte moeten afstaan 
van het Da Vinci.  

4.2 Het JEL heeft besloten de helft van de kosten van de examentrainingen van Lyceo op 
zich te nemen. Hierdoor kunnen deze trainingen ook door leerlingen met minder geld 
gevolgd gaan worden. Deze trainingen starten in de meivakantie. Rita merkt op dat ook 
de bibliotheek van Purmerend ‘share’ studie uren gratis aan gaat bieden aan 
eindexamenleerlingen van Purmerend. Er wordt dan onder begeleiding 45 minuten 
geleerd en daarna gezamenlijk pauze genomen. Rita zal het JEL in contact brengen 
met de coördinator van dit project.  

 
5 Rondvraag 

5.1 Karin van Amerongen: Heeft als conciërge van deze school een workshop gevolgd bij 
de Brijderstichting over drugsgebruik. De Brijder organiseert in samenwerking met de 
GGD ook kosteloos informatie avonden voor ouders. Zou dit iets zijn voor de ouders 
van het JEL? Bij voldoende animo is dit zeker een goed idee. Karin gaat navragen 
hoeveel ouders er minimaal bij zo’n avond aanwezig moeten zijn. 

5.2 Karin van Amerongen: Wordt het niet tijd om meer leden te werven voor de Ouderraad 
zodat de activiteiten die door de Ouderraad georganiseerd worden niet spaak lopen als 
een ouder uitvalt? Als voorbeeld gaf ze haar eigen onverwachte uitval tijdens de 
organiseren van de Career day. Er was geen ouder te vinden die de organisatie van 
haar kon en wilde overnemen.   

5.3 Marjan Braaksma: Laatste tijd zijn er enorm veel lessen uitgevallen. Ook worden 
ouders niet consequent ingelicht over een docentenwisseling. Elizabeth Al vraagt of ze 
een voorbeeld hiervan kan geven omdat naar haar weten alle docentenwisseling per 
brief aan de ouders van de betreffende leerlingen zijn doorgegeven. Dat er daarnaast 
veel uitval de laatste week is geweest heeft te maken gehad met de reisweken van 4 
havo en 5 vwo. Er stonden 4 reizen in één week ingepland. Veel docenten gaan mee 
als begeleider waardoor deze lessen uitvallen.  

5.4 Rita de blok: Verbaast zich over het feit dat ouders leerlingen ziek melden tijdens toets 
weken om hun kinderen meer ‘lucht’ te geven. Is dit bekend bij school? Ja, maar 
school kan hier helaas niet veel aan doen. 

5.5 Rita de Blok: Leerlingen krijgen na elke toetsweek een evaluatie formulier om in te 
vullen. Echter hebben de leerlingen uit de 3e klas het gevoel dat er niet naar ze 
geluisterd worden. De afspraak is dat er geen twee leertoetsen op één dag gegeven 
worden. In de praktijk gebeurd dit echter wel. Elizabeth Al gaat hier achter aan.  

5.6 Rene Walhout: Vorig jaar heet 2 atheneum heel weinig natuurkunde lessen gehad. 
Vorig jaar is aangegeven dat dit hersteld zou worden. Dit is echter nooit ingevuld. De 
leerlingen moeten nu hun profiel kiezen maar missen de basis om goed met 
natuurkunde door te gaan.  

5.7 Marco van der Voort: Hoe zit het met het herkans beleid van de onderbouw? Elizabeth 
Al geeft aan dat de onderbouw geen herkansing kan doen. Er kunnen echter 
uitzonderingen gemaakt worden mocht dit nodig zijn. Marco zegt dat er alleen een 
herkansing werd geboden voor Wiskunde aan de leerlingen die een onvoldoende 
hebben gehaald Dat vond hij vreemd. Iedereen zou dan de mogelijkheid moeten 
krijgen om een toets te herkansen. 
  



 

Notulen ouderraad Jan van Egmond Lyceum 26 maart 2018 3 

 
6 OPR/Passend onderwijs 

6.1 Door afwezigheid van Patricia Ligthart zijn er geen mededelingen gedaan. 
 
7 VMR/Schoolraad 

7.1 Marco van der Voort geeft aan dat in de laatste vergadering punten besproken zijn als 
toets beleid en lesuitval, imago van het Jan van Egmond en manier van lesgeven.  

 
8 Sluiting 

Om 21.30 uur wordt de vergadering gesloten door de voorzitter.  
 


