
Woensdag 1 november ’17 Ouderraad  

 

Aanwezig: Jan Karel de Wolf (Voorzitter), Anita van der Meer, Kim Everaerts, Tirza Verdikt, 

Claudia Portengen, Henk van Benthem  

Notulen september: 

Privacywetgeving is op de website vermeld echter nog geen link naar de wetgeving 

Schoolagenda voor leerlingen door de teamleider besproken met de 2e jaars, met de 1e jaars 

moet het nog besproken worden.  

Idee om de verwijzing naar de jaarkalender op de website te vermelden in de nieuwsbrief 

naar nieuwe ouders toe.  

 

Agenda Ouderraad 

Opstellen van de agenda: voorzitter 1 week vooruit contact opnemen met Henk om 

afstemming te hebben over de inhoud.  

MR 

Deelname Anita aan de MR (mededelingen uit de OR als standaard agendapunt) . 

Besproken punten: personeel, financiën , perioderapportage,  

Functiemix komt weer op de agenda van de MR,  criterium om in de hogere schaal terecht te 

komen is een extra opleiding. MR gaat dit punt opnemen in de agenda. Er moeten criteria 

worden opgesteld waaraan een opleiding moet voldoen om in de hogere schaal terecht te 

komen.  

OR Activiteiten 

sinterklaas/kerst: 

200 leerlingen. OR zorgt voor presentje: geen chocoladelettersmeer, maar lichtjes die bij het 

kerstontbijt gebruikt konden worden. Wanneer dit niet lukt over de mail naar de groep mailen 

(direct vragen of er 200 besteld kunnen worden)  

Na de ouderraad in december (13/12) kerst gereed maken, Henk zet de spullen klaar 

Ouderavond groep 8 dinsdag 12 december 17  (19.00 uur) Jan Karel 19.30 en Kim en Tirza 

checken of dit lukt.  

Anita & Claudia voor open huis 14/2 om 18.45 melden  

 

Schoolse zaken 

Personeel:  

Een docent is met medische klachten uitgevallen. Schoolleiding zijn bezig vaste vervanging 

te regelen. Er is een brief uitgegaan om de ouders te informeren.  

De bezetting van de Trajectgroep is uitgebreid, want er was geen ruimte meer om nieuwe 

intakes in te plannen. Er werken nu een docent assistent en een gedragsdeskundige om 

leerlingen extra te begeleiden. Er is dit jaar extra aandacht voor 1e jaars leerlingen.  

 



Activiteiten 

10 oktober was er een studiedag : 5 rollen van de leraar (analyse) Gastheer/gastvrouw, 

presentator, didacticus etc. Komt een vervolg op.  

Vanuit het primair onderwijs zijn in oktober leerkrachten groep 8 of directieleden ontvangen.  

Voorheen waren er zo’n 15 bezoekers en deze keer45. Mooi resultaat.  

Thema avond (Esther): 35 ouders hebben de avond bezocht, terwijl er 60-65 aanmeldingen 

waren. Volgend jaar: social media weer als meer centraal thema en daarna nog 1 

keuzeworkshop. In de brief meer uitleg geven over de onderwerpen.  

Trefbal toernooi is goed verlopen. 

Halt lessen voor 1e leerjaar  

LOB lessen 2e klas deze week over robotica (zeer enthousiast ontvangen) / 20 november 

afname vragenlijst “jij en je gezondheid” geanonimiseerd waar de school een rapport van 

krijgt.  

27 november krijgt klas 2 voorlichting vanuit de bovenbouw van de 5 Zaanse scholen voor 

vmbo.  

Rondvraag:  

Open Huis 

Wijze van presenteren van de kinderen tijdens open avond wellicht inzetten vanuit: “waarom 

mag ik hier naar school?  Henk neemt dit op met Rick Kraaieveld (hij organiseert deze 

presentatie)  

Ondersteunen van het leren 

Op welke wijze leert de school de kinderen leren. Woordjes leren, tekstueel, mindmap, 

samenvatting. Goed om dit in het team weer te bespreken. Huiswerkuren werkt goed. 

Verwachting van hoeveelheid huiswerk verder vaststellen.  

 

Ouderavonden 

1e gesprek op school is voor het ontwikkelperspectief. Samenvatting van het advies en 

eerste bevindingen. Graag in de uitnodiging van het gesprek vermelden dat het om het 

bespreken van het ontwikkelperspectief gaat.  

ICT 

Werken op de tablet is in de schakelklas geïntroduceerd hier zitten nog wel wat haken en 

ogen aan.  

Kim  

Toets inhalen is herkenbaar door 1.1 in magister. Er bestaat een mogelijkheid om inhalen te 

melden als een aparte code INH. Feedback is dat een 1.1. stressvol ervaren kan worden. 

Henk neemt dit mee naar het team. 

Becijfering 

Henk neemt vragen over becijfering mee naar het team 

 

Kim neemt met Esther op dat er geen inpak avond zal worden ingezet.  


