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Ouderraad Etty Hillesum Lyceum 
Het Vlier 
 
Notulen 11 maart 2019 
 
 
Aanwezig: Arno, Lydia, Sigrid, Christine, Miranda, Jan Jaap (verslag) 
Afwezig mk: Machteld, Mark 
 

 
 

1. Opening en mededelingen 
 
Sigrid opent de vergadering om ca. 19.30 uur. Er zijn twee afmeldingen. Sigrid meldt dat zij de foto’s 
van de ouderavond heeft rondgestuurd.  
 

2. Vaststellen agenda 
Sigrid stelt voor als vast agendapunt de MR toe te voegen. Dat wordt punt 5. 
 

3. Verslag vorige agenda en actielijst 
Verslag vorige vergadering is tekstueel akkoord.  
  
.Actielijst is in verslag verwerkt:  
 
Alle actiepunten voor de ouderavond en open avond zijn afgehandeld. 
 
N.a.v. de Centrale Ouderraad: Miranda is met de nieuwe penningmeester Tobias Dragt naar het 
centrale bureau van EHL geweest, er wordt een factsheet opgesteld van de financiën van de COR en 
de locale ouderraden. Het ziet er wel goed uit.  
 
Het waterapparaat is geregeld en leerlingen kunnen nu gratis water tappen. 
 
De datum voor een gezamenlijke ouderraden avond wordt nog nagegaan, Actie Sigrid 
 
 

4. Medelingen Arno 
Eén besteladres voor boeken is voor komende schooljaar geregeld. Het wordt Iddink. 
 
Onderwijsstaking 15 maart: 4 docenten van Het Vlier zullen daaraan meedoen. Heeft weinig gevolgen 
voor het onderwijs die dag. 
 
Dank voor onze aanwezigheid bij het open huis. Voor volgend jaar zal een betere datum worden 
gekozen en een poging gedaan worden meer leerlingen actief erbij te betrekken. 
 
Route 4V naar 5H: afgelopen jaar hebben ca. 10 leerlingen deze route gekozen en dat gaat tot nu toe 
goed. Vrees was dat de aansluiting van de vakken een probleem zou kunnen vormen, maar dat blijkt 
mee te vallen. Toelating blijft wel een punt van de docentenvergadering en er is een maximum van 3 
extra tekortpunten. 
 
Gezakte leerlingen: Het keuze experiment examendossier wordt gestopt. Alle resultaten uit voorgaande 
jaren blijven in het vervolg staan. 
 
CAO: Door meer ontwikkeltijd wordt gekozen voor kortere toetsweken, namelijk 5 ipv 6 dagen. Vraag: 
hoeveel leerlingen krijgen dan te maken met 3 toetsen op een dag? Als dit knelpunt wordt, kunnen voor 
kleine groepen, toetsen op een dag voor of na de toetsweek worden ingeroosterd. Keuzevrijheid mag 
niet beperkt worden. 
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Formatie: Door krimp elders kan het een consequentie zijn dat vacatures met collega’s van andere 
locaties opgevuld moeten worden. 
 

5. Medezeggenschapsraad (MR) 
Punten uit recente vergaderingen, door Sigrid toegelicht: 
 
Huisvesting De Marke: Eerste schetsontwerp is gepresenteerd. 
 
Ziekteverzuim is bij Het Vlier relatief laag. 
 
Stomink gaat nu ook laptops invoeren in het onderwijs. Dit sluit niet direct aan op de ontwikkelingen 
op Het Vlier. Maar leerlingen zijn vrij om wel laptops te gebruiken in de bovenbouw. Nieuwe 
methodes zijn wel digitaal beschikbaar en leerlingen krijgen goedkope boeken die ze kunnen houden. 
 
Voor de OPR worden nieuwe ouders gezocht. 
 
Op de agenda van de eerstvolgende vergadering staan geen punten waarover de ouderraad een 
mening zou moeten vormen. 
. 

6. Evaluatie Thema-avond 
Er was een goede opkomst. De avond verliep goed, was heel afwisselend met theorie en theater. 
Signalen zijn ontvangen dat ouders meer tips en trics hadden willen horen. De combinatie tussen 
lezing en theater was wel goed. Het was niet erg interactief, maar dat is met een grote opkomst ook 
wel lastiger. 
 
De vraag is of bij een dergelijke avond ook leerlingen uitgenodigd zouden kunnen worden. Dat is naar 
de mening van de aanwezig ouderraad leden afhankelijk van het thema. Ouders vinden het soms ook 
prettig om onder elkaar te zijn. 
 

7. Samenstelling ouderraad 
Nieuwe leden werven voor vervanging van vertrekkende leden. Het gaat om 3 of 4 nieuwe 
kandidaten. Bij voorkeur nog voor de zomer. Sigrid heeft al mensen gesproken bij het open huis. Ook 
stromen er wellicht ouders door van Stormink of Boerhaave. 
 

8. Scores proefwerkweek 
Wordt aangehouden voor volgende vergadering (6 mei), actie Arno 
 

9. Mailverkeer Ouderraad 
Christine geeft door aan Miryam Kleine Schaars dat we voorkeur hebben voor EHL mailadres.  
 

10. Cijfers profielwerkstuk 
Het heeft voorkeur dat docenten één lijn trekken met het geven van cijfers voor de 
profielwerkstukken. Dit jaar verschilde dat, sommigen gaven direct een cijfer, anderen pas weken 
later. In ieder geval worden de presentaties volgend jaar 15 minuten ipv 10 minuten.  
 

11. Etcetera’s/Rondvraag 
Opmerkelijk is dat in de klankbordgroep 4 Havo aan de orde kwam dat er een ‘zesjes cultuur’ zou zijn. 
een verklaring zou kunnen zijn dat ze voor een deel nog erg jong zijn. 
 
Jan Jaap is het opgevallen dat Compaz geen optimaal hulpmiddel blijkt bij de studiekeuze. Hebben 
anderen daar ook die ervaring mee? Het lijkt wel sterk afhankelijk te zijn van de mentor. In Havo 5 loopt 
het beter door samenwerking met Saxion. Er wordt benadrukt door Arno dat de rol van docenten bij de 
keuzes belangrijk kan zijn. Dat moeten docenten zich dus ook goed realiseren. 

 
12. Sluiting 

Sigrid sluit de vergadering om ca 21.45.  
 

Volgende vergadering maandag 6 mei  2019 19.30 uur - notulen: Christine 
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