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Rita Postma  0299 436799  

            Lid Ouderraad     Datum: 22 april 2018   

Aan:  Deelnemers vergadering  Locatie:  

  Leden Ouderraad   Docentenkamer B 01.23  

  

Notulen vergadering Ouderraad Jan van Egmond Lyceum 19 april 2018  

 
  

1  Opening  

De plaatsvervangende voorzitter opent de vergadering. De voorzitter neemt de 
vergadering vanaf 20:15 uur weer over. 

  
2  Mededelingen Ouderraad  

2.1  Benoemen afwezigen  
De secretaris geeft aan wie zich afgemeld heeft. Het gaat om de volgende personen: 
Marco van der Voort en Ellen Veldhuizen. De laatste heeft zich helemaal 
teruggetrokken uit de ouderraad. Zij zal nog wel afscheid nemen tijdens de jaarlijkse 
BBQ. Rita Blok is zonder bericht niet aanwezig.   

2.2  Ingekomen stukken | mededelingen:  
Er zijn geen ingekomen stukken. 

  
3  Vaststellen Notulen van 15 maart  

3.1 Behalve een typefoutje bij 5.6 (“heet” moet “heeft” zijn), zijn er geen opmerkingen of    
aanvullingen op de notulen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan 
Annemieke. 

 
4. Goedkeuren jaarstukken Financiën 
 
4.1 De vorige vergadering is dit punt doorgeschoven, omdat de cijfers niet klopten. Als 

voorbeeld wordt genoemd het bedrag voor de inrichting van het schoolplein, dat in 
totaal geboekt werd op de ouderraad, terwijl de helft van dat bedrag voor rekening van 
de school kwam.  

 Omdat de meeste leden van de ouderraad tijdens deze vergadering de benodigde 
stukken niet bij zich hebben, wordt besloten dat de secretaris de stukken opnieuw zal 
mailen aan de leden en dat opmerkingen en/of aanvullingen retour aan de secretaris 
worden gezonden. Geen reactie op die mail, betekent dat je geen opmerkingen hebt. 

 

  

             Verslag    

  

  

  

Van:    Naam:    Telefoon:   
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4.2 René Walhout heeft aangegeven geen penningmeester meer te willen zijn. Er is nu 

dus een vacature voor een penningmeester. De penningmeester zal als taak hebben, 
het begeleiden van de betalingen. Een keer per kwartaal heeft de penningmeester 
overleg met de schoolleiding en de financieel administrateur om te checken of de 
posten en boekingen van het afgelopen kwartaal correct zijn.  

 De voorzitter vraagt de leden na te denken of ze beschikbaar zijn voor de functie van 
penningmeester. Hier wordt op terug gekomen in de volgende vergadering. 

  
5  Mededelingen schoolleiding  

5.1  Elizabeth meldt dat zij per 1 augustus afscheid neemt van het Jan van Egmond. Zij 
heeft aan de functie van directeur op interim basis uitvoering gegeven. Omdat Kees 
Schouten van de PSG zelf over een jaar afscheid zal nemen, wil hij zijn laatste jaar 
nog gebruiken om een nieuwe directeur voor het JEL te begeleiden. 
De leden van de ouderraad zijn er even stil van. Het is jammer dat we afscheid moeten 
nemen, aangezien de ouderraad blij is met het werk dat Elizabeth voor het Jan van 
Egmond heeft gedaan en de samenwerking met de ouderraad plezierig was. 

 De werving voor een nieuwe directeur is gestart. Morgen wordt er met de geledingen 
besproken over het profiel voor de nieuwe directeur. Elizabeth regelt dat er ook nog 
met ouders en leerlingen wordt gesproken m.b.t. het profiel. 

5.2  De heer Kramer (Renee) neemt helaas ook per 1 augustus afscheid. Hij gaat een jaar 
eerder met pensioen. De heer Kramer zal gemist worden, vooral ook door zijn inzet 
voor vele activiteiten, zoals o.a.: de planning, de formatie, het rooster, parkpost en nog 
veel meer. Hij blijft 1 dag per week beschikbaar voor het bestuursbureau. 

5.3 Huisvesting. Het Da Vinci kent nog steeds groei, terwijl het JEL te maken heeft met 
krimp. Beide scholen hebben te maken met een tekort aan lokalen. De oplossing wordt 
gezocht in het plaatsen van noodlokalen. Dat zijn kant en klare units. 8 noodlokalen 
voor het Da Vinci en 4 voor het JEL. 

 Overigens zijn er op dit moment 174 nieuwe aanmeldingen voor het JEL. Dat kan nog 
iets meer worden. De leerlingen van HAVO 5 staan er op dit moment goed voor en de 
schoolleiding is gematigd positief over de te halen examenresultaten. 

5.4. Toetsbeleid: na onderzoek onder docenten en leerlingen, blijkt dat 70% van de 
docenten voor afschaffen van het huidige toetsbeleid is, maar dat 70% van de 
leerlingen voor handhaving is. Er wordt nu gekeken naar verdere aanpassing van het 
toetsbeleid en wellicht het afschaffen van de repetitieweek voor de eerste klassen. Die 
krijgen dan een toetsrooster. 

 Er zijn ook besprekingen om de regel in te voeren, dat tijdens een toetsweek een 
leerling zich een keer kan ziekmelden. Bij meerdere ziekmeldingen vervalt het recht op 
een herkansing. Uitzonderingen daargelaten voor leerlingen die aantoonbaar langer 
ziek zijn dan een dag.  

5.5 Op 19 juni komt de Inspectie voor het Onderwijs opnieuw op bezoek.  
Er zal bekeken worden of de ingezette verbeteringen door de school stand houden. 

 
6 Mededeling Voorzitter 
 
6.1 De voorzitter geeft aan, dat de vorige vergadering er leden waren die een vervelend 

gevoel aan de avond hadden overgehouden. De voorzitter vraagt om de vergaderingen 
met een positieve houding bij te wonen. 

6.2 Het is niet de bedoeling om in de ouderraad de situatie van de eigen kinderen te 
bespreken. De neiging daartoe is soms wel aanwezig. Graag aandacht daarvoor. 

6.3 De betrokkenheid van de leden van de ouderraad moet beter. Er komt op dit moment 
veel op de schouders van Annemiek terecht. Graag meer bereidheid tonen tot 
meewerken aan de verschillende taken en activiteiten van de ouderraad. 
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6.4 Elizabeth onderschrijft de woorden van de voorzitter, maar wil daarnaast wel kwijt dat 
zij zelden zo’n positieve ouderraad heeft meegemaakt. De samenwerking tussen de 
schoolleiding en de ouderraad is zeer plezierig. 

  
7  Rondvraag  

7.1  Karin van Amerongen: in de vorige vergadering heeft zij verteld over de 
Brijderstichting. Zij 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.  

 Er wordt besloten om de Brijderstichting uit te nodigen voor de vergadering van 21 juni. 
Deze avond wordt dan een gecombineerd overleg van de ouderraad en thema avond 
over drugsgebruik. Karin zal de Brijderstichting uitnodigen.  

7.2  Karin van Amerongen: er zijn een paar langdurig zieke docenten. Is het niet leuk om 
vanuit de ouderraad een kaartje te sturen?  

 Dit voorstel wordt unaniem goedgekeurd. Karin verzorgt de kaartjes namens de 
ouderraad. Elizabeth geeft haar de namen nog tijdens de vergadering. (I.v.m. privacy 
worden de namen niet in deze notulen vermeld.) 

7.3  Marjan Braaksma: is het al overzichtelijk wat er met het geld van de vrijwillige 
ouderbijdrage gebeurt? 

 Renee geeft aan dat dit terug te vinden is in de financiële jaarstukken. Eventuele 
opmerkingen hierover kunnen gemaild worden aan de secretaris. Zie hiervoor ook de 
tekst onder 4.1 . 

7.4  Patricia Ligthart: is er al een keer besproken hoe het brugklasevent is verlopen en 
wanneer is de musical? In de vergadering van januari is het brugklasevent besproken 
en de musical is op 12 en 13 juni.  

7.5  Kadija Ellyacoubi: is het maatwerk al geëvalueerd? Elizabeth: nee nog niet, maar dat 
moet nog wel voor de zomervakantie gedaan worden. 

7.6  Kadija Ellyacoubi: ouders hebben bij haar navraag gedaan naar de situatie van een 
bepaalde docent. Elizabeth: klachten van ouders en leerlingen worden heel serieus 
genomen, maar worden niet in de ouderraad besproken.   

 
8. Foto jaarboek en pauze 
 
8.1 Er worden verschillende foto’s gemaakt door Ben. Ben zal iedereen een mail sturen 

met de foto’s als bijlagen. Er kan dan aan hem per mail geantwoord worden naar welke 
foto de voorkeur uitgaat van een ieder. 
    

9 OPR/Passend onderwijs  

9.1     Patricia: de “Balans on tour” was een groot succes met dank aan de school voor het  
         gebruik van het auditorium.   
9.2 Het Ondersteuningsplan 2018-2020 is goedgekeurd. Het komt op de website van het  
  Samenwerkingsverband te staan. Het Jan van Egmond heeft 50% van het budget  
  Zorgarrangementen opgemaakt. Er is dus nog ruimte voor de laatste maanden. 
9.3 De Ondersteuningsplandraad heeft weer verkiezingen. Patricia wil graag doorgaan. 

Zij is tevens voorzitter.  
  
10  VMR/Schoolraad  

10.1  Er is weer een vergadering op 9 mei. Er wordt een benoemingscommissie ingesteld 
voor de vacature van de nieuwe directeur. Esther heeft zitting in deze commissie. 
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11 Sluiting  

De vergadering wordt gesloten onder vermelding van de volgende data: 
- 17 mei:   reguliere vergadering 
- 21 juni: gecombineerde jaarvergadering/thema avond over drugsgebruik 
- 12 juli: diploma uitreiking 
- ?? juli: BBQ. Annemiek zal nog met Lies overleggen over de datum.  
  


