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1. Opening en mededelingen 

Sigrid opent de vergadering om ca. 19.30. Er zijn geen afmeldingen. 

De belangstellende voor de ouderraad is verhinderd en komt de volgende vergadering. Er zijn nog 3 

plekken vacant voor de ouderraad. 

Sigrid heeft als eindafsluiting van de ouderraad gereserveerd bij Boas d.d.donderdag 20 juni om half 8.  

 

2. Vaststellen agenda en opmerkingen vorige verslag 

- Arno geeft aan dat er nog geen voorgenomen besluit is om toetsweek 1 dag in te korten.  Is 

nog in beraad. 

- De brief  die door leerlingen is gecirculeerd over de toets van economie bij 4H is bij de 

teamleiders niet bekend.  

- Vacature levensbeschouwing is moeilijk in te vullen. Punt van zorg. Functie-eisen te hoog? 

Wel enkele (geschikte) kandidaten geweest, maar deze hebben zich op het laatst weer 

afgemeld. Vacature staat nog steeds open.  

- Vacature Nederlands wordt ingevuld. Voor Engels staat vacature klaar ivm ziekte docent 

wellicht invulling via uitzendbureau.  

Machteld: Beleid Centrale Ouderraad is in beheer van de centrale financiën. Het is van belang om te 

zorgen dat dit jaarlijks wordt overgemaakt naar de locatie OR. Regie ligt bij de locatie-ouderraad, 

moet nog aangevuld worden.  

Sigrid:  Helm is volgend schooljaar verplicht bij scooters. Is hier op school wel plek voor in verband 

met het enorme aantal scooters? Arno: Formaat van de  kluizen is zo gekozen dat iedere formaat helm 

in de kluis past. Eerst zien hoe het loopt daarna kunnen we altijd nog zien wat we doen. Begin volgend 

schooljaar als agendapunt opnemen. 

Cathelijne: In vorige verslag staat: er komt een leerlingenenquête. Dit klopt niet. Leerlingenenquêtes 

zijn er al jaren, wel zijn deze enquêtes dit jaar gedigitaliseerd. Er zal wel  kritisch worden gekeken 

naar de vraagstelling van de enquêtes. 

 

3.  Mededelingen 

Vernieuwd profielwerkstuk havo 

Teamleider Cathelijne Pape geeft een verhelderende presentatie van het vernieuwde profielwerkstuk 

van de havo. In de nieuwe opzet zullen vaardigheden worden opgenomen die de overgang van havo 

naar HBO zullen vergemakkelijken. Door school worden vijftien keuze-onderwerpen vastgesteld. 

Enkele studenten van het Saxion stellen zich beschikbaar voor toelichting en hulp van leerlingen. 

 

4. Resultaten toetsweek TE3 

Geen opmerkelijke bijzonderheden. Tevreden met resultaten. 

Havo 4 

- Nederlands resultaten aan de magere kant 

- Economie resultaten vielen tegen. School gaat gesprekken hierover voeren.  

- Bloemen examenuitreiking is geregeld door Lydia. 

 

 

 



5. Bestemming ouderbijdrage 

Als agendapunt opnemen na vakantie. 

 

6. Document kwaliteitszorg  

Als agendapunt opnemen na vakantie.  

 

Vergaderingen van klankbordgroepen moeten anders worden georganiseerd, zijn toe aan verfrissing. 

Leerlingen hebben gezocht naar vormen die in school gebruikt kunnen worden. Wat vinden leerlingen 

prettig bij het leren hoe kunnen zij het beste geholpen worden? Voorstel Machteld: het voeren van 

arenagesprekken in verschillende ruimtes. Dit systeem werkt in ziekenhuizen ook erg goed. Arno 

reageert enthousiast en houdt het voorstel van Machteld in beraad.  

De werkgroep kwaliteitszorg toetsen zal een paar toetsen tegen het licht houden. Is een vraag wel 

eenduidig zoals deze zou moeten zijn?  Er is al veel bereikt, kan altijd beter. 

 

7. Benoeming nieuwe penningmeester 

Als agendapunt opnemen voor volgende vergadering. 

Lydia is aanwezig op tweede vergadering en kan haar taken dan overdragen. Eerste vergadering wordt 

besloten wie de nieuwe penningmeester wordt.  

 

8. Nieuws MR 

Sigrid: nieuwbouw van De Marke nog niet veel voortgang. Raadsvergadering geweest. Op z’n minst 

een jaar uitgesteld vanwege geldgebrek.  

 

9. Etcetera’s  

Machteld: Informaticaontwikkeling in K-tijd mooie ontwikkeling. Leerlingen maken hun eigen 

keuzes. Wordt speerpunt. Efficiënter werken. 

 

10. Rondvraag 

Jan Jaap:  heeft aan zijn dochter gevraagd hoe zij terug kijkt op het schoolexamen: veel spanning, 

vooral in de laatste schoolperiode dan zijn er veel blokken tegelijk. Weinig aan examentraining gedaan 

(vwo). Plannen is voor sommige leerlingen nog altijd lastig; wordt hier op school in de bovenbouw 

aandacht aan besteed? Cathelijne antwoordt hierop dat leerlingen dit in de bovenbouw zo 

langzamerhand wel zouden moeten kunnen, maar zal hiervoor in het  mentoraat aandacht vragen. 

Tot slot spreken Machteld, Jan Jaap en Lydia bij het afscheid nemen van de ouderraad een woord van 

dank naar Arno en een ieder uit.  

 

11. Sluiting 

Sigrid sluit om omstreeks half 10 de vergadering af.  

 

Volgende vergadering: Maandag 18 november 19.30 uur 

 

 

Vergaderpunten volgende vergadering: 

- Bestemming ouderbijdrage 

- Document kwaliteitszorg 

- Benoeming nieuwe penningmeester 

- Scooterhelmen 

 

 


