Notulen ouderraad vergadering 29 november 2016.
Aanwezig: Guy van der Meulen, Linda Alink, Pauline van der Pijl en Cynthia Reddering
Opening:
Pauline is vandaag voor het eerst bij de ouderraad vergadering zijn heeft een zoon in de
derde klas.

Inspectiebezoek:
Op de mavo afdeling is de inspectie op bezoek geweest. Ze hebben klassen bezocht,
docenten gesproken etc. De bevindingen van de inspectie zijn vooral positief zoals bv het
contact tussen de vakdocenten en de mentoren en het zorgteam vonden ze erg positief.
Natuurlijk zijn er ook verbeter punten zoals bijvoorbeeld het geven van feedback aan de
leerlingen. Er volgt nog een rapport van de inspectie. Het rapport komt op de website
www.scholenopdekaart.nl
Kunstklassen:
Dit schooljaar zijn de kunststroom klassen maar 1,5 jaar i.p.v. 2 jaar. Dit is niet duidelijk
gecommuniceerd naar de ouders van het tweede leerjaar toe. Bij het inschrijven van hun
kinderen zouden de kinderen 2 jaar extra kunstlessen krijgen. Daar zijn ook extra kosten aan
verbonden. Ouders zijn er vanuit gegaan dat die bijdrage voor het hele jaar was. Een leerling
die daar een vraag over stelde kreeg te horen dat het geld al is uitgegeven. Guy bevestigt
inderdaad dat het budget voor de kunststroom volledig gebruikt is voor het kunstproject.
De reden dat de extra uren minder zijn geworden is omdat het in het lesprogramma niet
meer te combineren is met de werelden van beroep.
Rekenen:
Er zijn zorgen over het rekenniveau in de school. Bij het tweede leerjaar is het gemiddelde
een 5.
Bij de 3de klassen is er veel uitval geweest waardoor er weinig instructie was. Het is voor
leerlingen daardoor moeilijk om hun rekentoets te halen, die wel benodigd is voor
vervolgopleidingen.
Wat opvallend is dat de leerlingen op basis niveau gemiddeld hoger score dan de rest van de
scholen, terwijl het bij de kaderniveau leerlingen een aandachtspunt is.
De 4de klassen krijgen 2 uur per week rekenen. De examencijfers zijn wel binnen de norm.
Er wordt gekeken wat de mogelijkheid om de rekentoets over te doen en het niveau te
verbeteren.

Kwaliteitscholen enquête/tevredenheid
Een hoop leerlingen moeten de enquête nog invullen. Van de ouders heeft 75% de enquête
ingevuld. Positiefpunt wat uit de enquête naar voren komt is de rol van de mentor.

Aandachtspunten zijn communicatie, zorg en extra aandacht voor het eigen kind.
Basis en kader leerlingen hebben net iets meer aandacht nodig. Deze kinderen zullen niet
snel zelf om hulp vragen en zouden daar meer in begeleid moeten worden.
DVD kunstproject leerjaar 1 en 2:
Tijdens de procjectweek is er door de kunststroom leerlingen een videoclip gemaakt de
vraag is of die op DVD gebrand kan worden voor elke leerling. Dat wordt nagevraagd.
De videoclip is nu op youtube te zien, hoe zit het met de privacy van de leerlingen en zijn de
ouders daarvan op de hoogte gesteld?
Op het moment van inschrijven kan je aangeven of je wel/niet wil dat je kind gepubliceerd
wordt op de website van school. Het is niet duidelijk of dit gecontroleerd wordt, als er iets
geplaatst wordt.
Lastige van dit soort dingen is dat leerlingen zelf ook filmpjes/foto’s maken die verspreid
worden. Het helemaal afscherm is dus moeilijk.
Om er voor te zorgen dat filpmjes/foto’s die door school gemaakt worden niet openbaar op
youtube geplaatst worden, zou er een apart schoolkanaal op youtube aangemaakt kunnen
worden.
Sport & Veiligheid klassen Waterpolo:
Vanuit de ZPCH is er de vraag of de leerlingen van de Sportstroom interesse hebben in een
Waterpolotoernooi . Voor de basisscholen wordt er als zo’n toernooi georganiseerd en nu
wil de ZPCH bij interesse dit ook organiseren voor het middelbaar onderwijs. Het doel van dit
toernooi is dat waterpolo bekender wordt bij de jeugd en zo hopen ze meer te laten
bewegen. Het toernooi zal op een middag plaats vinden.
Het ZPCH kan contact opnemen met de heer J. Kempers die verantwoordelijk is voor de
activiteiten van Sport & Veiligheid.
Nieuwe website:
De nieuwe website van school is online. Sommige dingen zijn niet heel makkelijk te vinden,
zoals bijvoorbeeld hoeveel kinderen er op school zitten. Hier wordt na gekeken.

Mededelingen school:
Voor onderbouw is school op zoek naar een nieuwe teamleider aangezien de heer Wiersma
als interm teamleider werkt. De vacature is uitgezet en er zijn al 62 reacties voor. Er zullen
meerdere gesprekrondes hiervoor plaats vinden.

Rondvraag:
- Als kaderleerlingen een vak op Mavo niveau mogen doen, hoe komen ze dan aan de juiste
boeken?
Op dit moment is er voor die leerlingen geen boek beschikbaar en is het lastig om
opdrachten te maken en proefwerken te leren. Een optie hiervoor is om het boek te

kopiëren. Bij de bovenbouw kunnen leerlingen meerdere vakken op een hoger niveau doen
en krijgen dan een aanvullend boekenpakket.
- Is er informatie van de ouderraad?
Voor het open huis waar we wilde gaan staan moesten we zelf aankleding en informatie
nodig. Er is op dit moment geen informatie folder o.i.d beschikbaar . Een optie voor volgend
jaar zou zijn om een flyer te maken met wat informatie in de hoop daarmee meer ouders te
trekken die zich willen inzetten voor de school.
Een paar opties om meer betrokkenheid van andere ouders te krijgen zijn:




een week voor de vergadering een mail naar alle ouders te sturen met de vragen of
ze punten hebben.
De publieke versie van de notulen op de website plaatsen
Ouderraad app (uitzoeken of dat bestaat)

- klachten communicatie school
Er zijn diverse ouders die zich tot Linda richten m.b.t. klachten over de communicatie tussen
school en ouders. Ouders moeten dit sturen naar de ouderraad mail. Wij kunnen dan bij
houden hoe vaak dit gebeurd etc. Daarvoor gaan we bij houden: de naam van de leerling en
de datum.
Als ouderraad dienen we ouders altijd te adviseren om contact op te nemen met de mentor,
als ze daar geen gehoor krijgen met de teamleider benaderen en als dat nog niet helpt dan
contact op te nemen met de directeur.
De volgende vergaderingen zijn:
19 april 2017 om 20.00 bij Cynthia thuis (zonder Guy)
16 mei 2017 om 19.00 op school

-

