
  

 

 

 

 

 

 
Notulen overleg Ouderraad 
 
29 september 2017, 19.30 uur, lerarenkamer van het OPDC 
 
Aanwezig: Henk, Joke, Anita, Jan Karel, Kim, Esther , Claudia 
 
Afwezig: Brenda (met afbericht) 
 
Opening vaststellen agenda 
Door Henk  
 
Welkom nieuwe leden ouderraad.  
 
Aanmerkingen vorige notulen:  
Personeel;   
Twee docenten zijn weer aan het werk na een periode van gedeeltelijke afwezigheid i.v.m. 
gezondheid. 
 
Met een korte vertraging zijn de meeste Touch screens in de vakantie opgehangen. Net voor 
de zomervakantie hebben de docenten de mogelijkheid gehad instructie te volgen  
 
Bestuur: Bert Schumacher en Barbara Dijkgraaf hebben beiden afscheid genomen als 
bestuurslid. Gerbrand  de Lange, de nieuwe voorzitter van het CvB van OVO, is tijdelijk 
officieel voorzitter van het bestuur van Saenstroom. 
 
Privacy reglement  
Verwijzing naar wet bescherming persoonsbescherming zal worden toegevoegd aan het stuk 
en via de website benaderbaar zijn.  
 
 
Werving nieuwe leden Ouderraad 
Planning voor het gehele jaar gemaakt. Vergadering start altijd om 19.30. Melden in de 
personeelskamer.   
 
Vacature voor deelname in de ouderraad zal tijdens de informatie avond worden toegelicht 
voor de ouders van schakel en 1e jaars leerlingen. Het is gebruikelijk dat iemand uit de 
ouderraad een korte toelichting geeft op de activiteiten van de ouderraad met het verzoek 
ook deel te nemen. Jan Karel geeft aan dit te willen oppakken met wat hulp om de verdere 
toelichting in te vullen gezien het feit dat hij net pas aansluit.  
 
Voorzitterschap OR 
Door het vertrek van Jeanet komt de functie van voorzitter vrij. Jan Karel neemt deze taak op 
zich. Henk verstrekt de benodigde informatie.  
 
 
Deelname (G) MR  
Ook in de MR is nog een positie vrij.  



Namens Saenstroom nemen 2 medewerkers (Guido vd Brink, Liselotte Jansen) en 2 ouders 
deel. Ilonka is als ouder aangesloten bij de (G)MR echter sluit zij niet aan bij de OR. 
Deelname aan de MR en GMR vereisen meer voorbereiding en leeswerk dan de OR. Om 
deze reden zijn er vergoedingen verbonden aan de vergaderingen. € 50 voor de MR en € 100 
voor de GMR.  Vergaderingen worden over het algemeen gehouden op donderdagmiddag 
om 15:00 uur. 
 
Anita heeft aangegeven na te denken over deelname. Vrijdag 6 oktober staat de 1ste MR 
gepland.    
 
Schoolse zaken 
Personeel 
Romy van Boxtel, (trajectgroep) heeft andere baan gevonden. Vervanging is geregeld in de 
persoon van Kylie Haringa. Thijs Noom (ex stagiair) heeft een docentenbaan gekregen.  
 
Henk de Vos heeft een andere baan gevonden. Zijn baan als zorg coördinator zal worden 
overgenomen door Janna Grodecka.  
 
Marleen Botse, mentor 2A; Heeft ook een andere baan gevonden. Zij heeft haar vervangster, 
Kimberly Haaker gelukkig nog kunnen inwerken.   
 
Er zijn momenteel geen verzuimzaken 
De personele bezetting is volledig 
 
Gebouw 
Splitsing van het lokaal is af 
Verbouwing in de keuken is klaar 
 
Financiën 
Begroting zal weer opgepakt worden 
Financiële resultaten zijn goed 
 
Plaatsing leerlingen 
Iedereen met een aanbeveling opdc uit de Zaanstreek is geplaatst.1 leerling van buiten de 
Zaanstreek is helaas afgewezen. Door een aantal late aanmeldingen zijn er  
drie 1e klassen met 16 leerlingen en er is een 2e klas met 16 leerlingen. In totaal 13 klassen.  
 
Activiteiten:  
In de afgelopen weken zijn de 1e klassen weer op kamp geweest. In plaats van Uitgeest in 
Slot Assemburg in Heemskerk. Verblijf in de StayOk.  
Feedback van de leerlingen is zeer positief. 1e keer dat er in Assemburg is overnacht.  
Het kamp zal ook door de leerkrachten worden geëvalueerd.  
 
De schakelklas heeft een activiteit in de gymzaal gehad en de 2e klassen zijn bij Actionplanet 
in Spaarnwoude geweest.  
 
Voor de 2e klassen lopen de LOB activiteiten (loopbaan oriëntatie begeleiding)  
Klas 2A ging als eerste naar het rijksmuseum, andere klassen kregen bijvoorbeeld bezoek van 
een docent van een mogelijke vervolg opleiding.  
 
Qua activiteiten is er in elk geval tot de herfstvakantie rust om de leerlingen weer goed te 
laten landen in het nieuwe schooljaar.  
 



Citotoetsen voor 1e klassen staan voor volgende week gepland.  
 
10 oktober is studiedag (alle leerlingen vrij). Melding via mail, brief en op de website. 
Studiedag zal m.n. voor docenten zijn, en zal aandacht besteed aan leidinggeven in de klas.  
 
De school fotograaf heeft iedereen weer mooi op de gevoelige plaat gezet.  
 
20 oktober staat het trefbaltoernooi voor de 1e klassers gepland.  
 
Onderwijstijd:  
Aanpak huiswerkbegeleiding is verder ingericht. De uren zijn in de roosters opgenomen. De 
verwachting is dat op deze wijze niet op nablijven voelt voor de leerlingen. Tevens mag de 
huiswerkbegeleiding meegeteld worden als onderwijstijd.   
De mentoren zijn verantwoordelijk voor de huiswerkbegeleiding en geven hier zelf invulling 
aan. 
 
Met 33 lesuren + 2 uur huiswerkbegeleiding in de week en een ingebouwde marge voor 
calamiteiten ziet de planning er goed uit.  
  
Ook voorgaand schooljaar zijn de onderwijstijd doelstellingen behaald.  
 
Rondvraag: 
Gebruik schoolagenda. Vraag op welke wijze een papieren agenda nog echt in gebruik is?  
Leerlingen worden verplicht een agenda te kopen echter merken de ouders vaak dat deze 
slechts de 1e week in gebruik is.  
Huiswerk is zichtbaar op het schoolbord en in Magister. Tevens heeft Magister de 
mogelijkheid voor de leerling om af te vinken dat het huiswerk gemaakt is.  
Henk geeft aan dit met de docenten te bespreken.  
 
Vraag welke activiteiten er voor komend jaar gepland staan?  
Jaarplanning van activiteiten staat op de website vermeld 
 
Vergadering gesloten.  
 
 
  
 
 


