
Overleg ouderraad  
14 december 2016 
Tijd: 19:30 
 
Aanwezig: Henk, Jeanet, Kim,  Claudia, Edwin 
Afwezig: Anita (ziek), Joke, Homme 
 

1) Opening 

 
Voorstelrondje ter verwelkoming van Kim.  
 
 
 

2) Terugblik vorige vergadering 

 
Notulen van 26 oktober gemaakt door Homme. Geen op- en of aanmerkingen. 
  
 
 

3) Schoolse zaken 

 
27 oktober is schoolfeest geweest. 130 leerlingen zijn aanwezig geweest. Door de drukte was het hard werken 
voor de leerkrachten.  
Leerlingen waren zeer tevreden over het feest.  
 
31 oktober zijn de haltlessen gegeven.  
Alle 2e klassen hebben een bezoek aan het rijksmuseum gehad. Henk geeft vooraf 1,5 les aan de hand van een 
Powerpoint. Feedback vanuit de leerlingen is zeer positief.  
 
Werkmiddag voor het team over toekomst van Saenstroom.  
 
Er wordt een collegiaal bezoek met VMBO scholen met als doel om de aansluiting te verbeteren gepland. 
 
Rapportvergadering en ouderavonden 
 
School on wheels, voor de 2e klassen waarbij leerlingen met gebruik van een rolstoel ervaren hoe het is om 
minder mobiel te zijn.  
Voor schakel en 1e klassen is thema slechtziendheid aan de orde geweest.  
 
Extra vergadering voor 2e klassen. De huidige 2e klas groep is een pittige groep op gedrag.  
Vergadering over mogelijkheid om klassen ( leerlingen) te combineren.  
Vooralsnog zal de huidige situatie gehandhaafd blijven en worden er individuele oplossingen ingezet om de rust 
weer terug te brengen.       
 
  

4) MR 

 
Bij afwezigheid van Homme geeft Henk een korte weergave. Vooral budgettaire/begrotingszaken.  
Voor Saenstroom zijn er geen dringende zaken.  
 
Begroting is over het geheel (niet alleen de VMBO klassen)  
 
De schoolleiding doet flitsbezoeken in de klassen (waarbij hij/zij 3-4 min in de lessen kijkt, 6-8 bezoeken doet en 
daarna aanvullende vragen stelt).  
 
2012 tot 2016 rond de 200 nu 175 leerlingen.  
 
2015 een grote 2e jaars groep. Er waren geen personele gevolgen. 
De groep 1e jaars die doorstroomde was juist weer kleiner.  
Huidige 1e jaars groep is groter (6 klassen), vanuit schakeljaar is er verdeelde instroom.   
 
Komend schooljaar verwacht 13 klassen.  
Komend schooljaar is het niet meer vanzelfsprekend dat alle leerlingen het 1e en 2e jaar op Saenstroom volgen. 
Dit naar aanleiding van de ronde die Henk afgelopen jaar heeft gemaakt. Wens komt vanuit de “reguliere” scholen 
naar voren.  
 
 



Huidige begroting is op basis van een kalenderjaar.   
 
Kort verzuim is zeer laag.  
 
Rekenen op 85-90% inkomsten vanuit de ouderbijdrage. Momenteel is dit 85%  
 
 
Toekomstvisie:  

 
Passend onderwijs 
Verschuivend leerlingen aantal  
 
Onderzoek naar de visie van de omliggende VMBO scholen 
 
Doelstellingen:  
 

 Flexibiliteit  

 Ondersteuning van leerlingen die onderwijs op de thuis locatie volgen (zwaar) Psychische klachten. 
Scholing door IVIO. Begeleiding vanuit Saenstroom 1x per 2 weken persoonlijke begeleiding en 
ondersteuning op de IVIO.  

 HAVO scholen  

 Verlengde schooldag, extra begeleiding, extra taalonderwijs (op zoek naar subsidie mogelijkheden) 
 

Op welke wijze kan Saenstroom zich verbeteren/versterken in de begeleiding van de huidige leerlingen.  
 
Wijze van inschrijving zal gaan veranderen. Nu is de registratie via Pascal Zuid en Trias, dit wordt op 1 van de 5 
VMBO scholen. 
 
Op zoek naar een wijze waarop leerlingen uit het 2e jaar beter worden meegenomen in de lessen ter 
voorbereiding op het maken van de keuze studierichting. (bijvoorbeeld volgen van vakken vanuit de diverse 
studierichtingen zoals dit ook in het 2 jaar op de “reguliere” scholen van toepassing is. Tot op heden is dit nog niet 
succesvol geweest). 
  
Huidige situatie is dat de leerlingen vanuit Saenstroom met voorrang worden toegelaten. Doel is om dit in de 
toekomst te behouden.  
 
  
Punt vanuit Edwin vorige notulen;  
 
Leerlingenraad. Welke zaken worden besproken?  
Henk heeft informatie opgevraagd en teamleider woont deze vergadering bij.  
Samen met de klassenvertegenwoordigers 
Advies van Saskia is om dit niet “groter” te maken.  
Serieuze aanpak, agenda en punten worden besproken. Vooral terugkijken op activiteiten en thema’s en de wijze 
van aanpak. Op basis van deze feedback worden deze activiteiten veranderd of juist verlengd of voortgezet.  
 
 
Rondvraag;  
 
Wat is de verwachting vanuit mij als ouder in de ouderraad 
 
Chocolade letters 
Kerstversiering 
Beleid bespreken 
Inbreng vanuit ouders  
Ouderbijdrage  
 
 
Jeanet vraagt Joke & Homme of eventueel Anita voor de voorlichtingsavond groep 8. 
Edwin geeft aan zonder tegenbericht te komen.  
 
 
Volgende avond 8 februari (open dag) is aanwezigheid van ouderavond gewenst.  
Algemene ouderavonden zijn geweest.  
 
Rondvraag:  
 



Edwin;  
 
Dochter geeft aan dat er een aantal x een ambulance is geweest. Oorzaak is een epileptische leerling.  
Tevens is een leerling flauwgevallen. BHV en EHBO is goed geregeld op school.  
 
Ontvangst Chocolade letter was zeer positief 
Dank namens de collega’s namens de chocolade letters 
 
Volgend jaar wederom Spaans Groothandel, Wormerveer.  
 
 

5) Vergaderschema 2016/2017 

 
Het vergaderschema 2016/2017 zal niet worden aangepast. Leden met het verzoek dit te doen waren niet 
aanwezig. Het blijft lastig data te vinden waarop iedereen aanwezig kan zijn.  
 
Data zijn:  
 
26 oktober  na afloop vergadering chocoladeletters inpakken 
14 december na afloop vergadering versieren van de school voor kerst 
1 februari  
12 april 
7 juni 
 
 
 

6) Sluiting 

 

21.00 uur.  

 

 


