
Verslag ouderraad EHC Het Vlier 
28 september 2020, 19.30 uur 

Start om 19:30 uur met alleen OR, directeur sluit om 20:00 uur aan 
Aanwezig: Gerie, Joris, Mariska,  Miranda, Mirjam, Sigrid; 
Afwezig met kennisgeving: Ewout 

Het eerste half uurtje spreken we de punten even door voordat Gerie aanschui7. 

1. Opening en mededelingen  
• Er hee7 zich iemand aangemeld voor OR, hebben we nog iem. nodig? Omdat er vlg. jaar 

wat leden weggaan wordt ze door Sigrid uitgenodigd voor de volgende keer. 
• Er wordt besloten per tourbeurt te notuleren. Joris is de eerste; vlg keer Mirjam. 

2. Vaststellen agenda 
  
3. Mededelingen direcMe  
• Er zijn tot nu toe 4 leerlingen posiGef getest op corona, geen docenten. Wel wordt er 

regelmaGg getest onder het docentencorps, nu met voorrangsregeling. Hierdoor vallen af 
en toe wat lessen uit. 

• Gemiddeld ziIen er per dag 200 lln thuis, in afwachGng van test of testresultaat (!). 
Camera’s worden in de klas ingezet om lln die thuis ziIen toch mee kunnen laten doen. Dit 
werkt inmiddels heel aardig. 

• Er worden EH-breed scenario’s door direcGe uitgedacht voor wanneer zich opnieuw een 
lockdown voordoet.  

• Luchtbehandeling in het gebouw is gecheckt en goed bevonden. 
• Nieuwe cateraar is begonnen. 
• Er is afscheid genomen van Arno Jansen en 3 andere pensionado’s. De OR was hiervoor 

niet uitgenodigd. 

4.  EvaluaMe ouderenquête  
We nemen de samenvaWng van de uitslag vd enquete door. Er ontstaat een gesprek over de 
frequenGe van de lessen en het loslaten van het rooster in het begin van de lockdown. Er 
worden wat mogelijkheden geopperd voor wanneer het zich opnieuw zou voordoen, de 
belangrijkste:   
• Roosters aanhouden!!!  Gee7 veel minder onrust en gedoe. 
• Meer gelijk en eenduidig les geven, er waren nogal wat kwanGteit- en kwaliteitsverschillen 

tussen de verschillende lessen/vakken/docenten. 
• Meer en eerder contact met mentoren is absoluut gewenst. 

De kriGek die aan het eind van het vorige schooljaar door de OR is geuit op zaken die niet zo 
goed gingen zijn ook in de enquete terug te lezen, dus in die zin wordt de enquete als 
representaGef ervaren. 



Gerie verzorgt een korte samenvaWng die in de nieuwsbrief komt, met een link naar het 
besproken document  online. 

5. Invulling K-uren 
We vullen geeltjes in met trefwoorden op de vraag hoe K uren er in een ideale situaGe uit 
zou moeten zien. Er komt vooral “structuur” en “inhoud” uit naar voren. We discussiëren 
over de verbanden tussen de kwaliteit van het aanbod, eigen verantwoordelijkheid vd 
leerlingen en de structuur waar het in aangeboden wordt. Gerie gee7 wat voorbeelden van 
hoe er in haar vorige school mee omgegaan werd. Er zou betere aansluiGng op de stof/ 
leerjaar moeten zijn. Er worden verschillen geconstateerd tussen hoe de K uren nu belee7 
worden, voor sommige lln werkt het uitstekend en voor anderen niet. Er zou in ieder geval 
meer een eenduidige vorm moeten zijn. Ook moet scherper gesteld worden wat je mag 
verwachten van bijvoorbeeld de docenten. 

Mirjam vraagt naar de ‘bijspijker uren’: Er wordt gespeculeerd over wat kinderen gemist 
hebben. Er zijn kinderen getoetst, wat gebeurt hier verder mee? Is het alleen informaGe voor 
de docent en/of wordt het voldoende teruggekoppeld naar de lln? Individueel zijn er 
verschillen, op klassikaal niveau valt de achterstand mee. Leerlingen worden opgeroepen bij 
maGge score zich op K uren in te schrijven maar dit funcGoneert nog niet heel best. Is het 
docententeam voldoende geïnstrueerd hierover? “Signaleer, informeer en stuur” als Gp naar 
Gerie. 

6. Herkansingen periode 1 (zie bijlage mail) 
Een moeder van twee 4e klas lln stelt de vraag (mailwisseling met mentor) waarom de 
herkansingen van toetsweken nu één dag voor de volgende toetsweek is. Er is unanieme 
overeenstemming van alle OR leden over dit ongelukkig gekozen moment en het feit dat 
‘dubbele stof’ leren voor veel vakken teveel gevraagd is. Er is eigenlijk geen goed argument 
voor deze keuze? Er zijn ook vragen over of je inhaaltoetsen kan herkansen. Gerie gaat dit 
nogmaals intern bespreken, er hebben haar meer geluiden hierover bereikt. 

7. Vragen van ouder (zie bijlage mail) 
Er komt geen ouderavond over de uitslag van de enquete, dat voelt een beetje als ouwe 
koeien uit de sloot halen. Zie ook punt 4. Sigrid koppelt e.e.a. terug aan deze ouder. 
Eventueel kan deze ouder zich met ideeën en suggesGes tot Gerie wenden, zij staat daar voor 
open. Op eigen iniGaGef gaat de ouder een MR bijwonen, enkele van zijn vragen hebben 
daar betrekking op en die behandelen we daarom ook niet hier. 
  
8. WvZk 
Mirjam: Worden de tafels nog schoongemaakt? VO protocol zegt dat dit niet hoe7. Handen 
ontsmeIen, looprichGng respecteren en afstand houden (tot de docent) is de norm en dit 
werkt goed. 
Miranda vraagt naar de rommelige roosters; veel tussenuren. Er wordt gekeken naar hoe dit 
op te lossen. Roosters als onderwerp later dit jaar op agenda laten terugkomen. 
Sigrid: Is Gerie als nieuwe directrice bekend bij de lln? Er is geen direct antwoord.  
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