
Ouderraad  
1 februari 2017  
Start 19:30 
 

Aanwezig: Jeanet, Henk, Kim, Edwin, Anita, Joke, Claudia  

Afwezig: Homme  

Aanpassing aanmeldingsprocedure OPDC 
 
Voor aankomend schooljaar is er een belangrijke wijziging in de aanmeldingsprocedure voor 
het OPDC. Na overleg met directieleden aangesloten scholen is besloten dat  de leerlingen 
worden ingeschreven op de school van 1e voorkeur. Die school heeft de formele 
verantwoordelijkheid over een leerling.Wanneer de 1e keuze van een leerling op een school 
buiten de Zaanstreek valt is het de eerstvolgende Zaanse school.  
Overleg met administratie en zorgcoördinatoren volgt om verder verloop van registratie te 
bespreken. Uit geanalyseerde data is gebleken dat 50% van de leerlingen vertrekt naar de 1e 
keuze school na het verlaten van het OPDC.  
 
Huidige leerlingen hebben nog een vrije keuze in de vervolgschool. Voor de nieuwe 
leerlingen zal er wel rekening gehouden worden met de wens om over te stappen naar een 
school die aanvankelijk niet de 1e voorkeur had. 
Op de open avond zal er extra aandacht aan deze wijziging worden gegeven.  
 

Schoolse zaken:  

Personeel: 

Melissa Kempeners & Lotte Overhof zijn beide terug van zwangerschapsverlof.  
 
Activiteiten:  
 

 Kerstafsluiting  

 Badminton toernooi 

 Zelfverdedigingslessen 

 Nio toets afname voor een aantal leerlingen in het 2e jaar 

 Cito afname 

 Open Huis  
 

Ski reis staat nog op de agenda. Gepland voor de vrijdag voor de voorjaarsvakantie.  
Er gaan 29 leerlingen en 5 ex leerlingen mee met voldoende begeleiding.  
 
Op 13 februari staat het programma “Korte Lontjes” op het programma gegeven door Hans 
Kaldenbach. Alle leden van de ouderraad zijn hiervoor uitgenodigd.  
Start is om 14.15 
 
MR: 
 
Wegens afwezigheid van Homme is er geen informatie over de MR.  
 
Scholingteam: 
 
Aanstaande vrijdag staat er een studiedag voor het hele team gepland.  



Vanuit de 2e jaars groep is er een vraagstuk over leerlingen met een hogere 
begeleidingsvraag. 
 
Mirella van Minderhoud (Bureau Mind) zal deze dag verzorgen rond positieve beweging in de 
schoolcultuur.  
Uitgangspunten zijn: 
 

 Coaching van een klein aantal leerlingen in de groep 
 Kwaliteitsgericht intern onderzoek 
 Extra coaching voor mentoren 

 
Positieve bekrachtiging van de situatie om terug te gaan naar de basis door reflectie op de 
school, de lessen en het programma.  
 
Kwaliteit: 
 
In alle klassen zijn flitsbezoeken uitgevoerd door Henk, o.a. om zicht te krijgen op de 
dagelijkse gang van zaken in de school/lessen. 
 
Verzuim: 
 
Vanuit de school is er aandacht voor verzuim van leerlingen. 1x per maand is er een 
verzuimrapportage beschikbaar voor de mentoren. Mentoren nemen notie en/of acties op 
basis van deze verzuimstaten. De resultaten van de rapportage worden verwerkt in het 
kwartaalverslag. Vanuit het OVO was er een periode een verzuimoverzicht van andere 
Zaanse scholen beschikbaar 
 
Analyse & vergelijk met andere scholen laten volgende resultaten van Saenstroom zien: 
 
Ongeoorloofd verzuim komt nauwelijks voor. Alle niet afgemelde afwezige leerlingen worden 
gebeld door de conciërge. 
Aantal reguliere ziekmeldingen van leerlingen op het OPDC is hoger dan het verzuim op 
andere Zaanse scholen.  
 
Hoger aantal meldingen kan niet direct verklaard door de mentoren/ school. 
Toevoeging van de ouderraad is dat zij het (hogere) verzuim toekennen aan de problematiek 
van de leerlingen op het OPDC. Veranderingen in medicijngebruik, veranderingen op school 
of thuis, rondom SO’s& proefwerken neemt de spanning voor deze groep vaak meer dan 
gemiddeld toe.  
 
Henk vraagt mentoren te toetsen of verhoogd verzuim rondom SO’s en proefwerken 
herkenbaar is.  
 
Verzuim vast personeel is tot en met juni bovengemiddeld geweestdoor een aantal langdurig 
zieke docenten. Alles docenten zijn inmiddels hersteld en het verzuim is bijna tot 0 
gereduceerd.  
Er is nagenoeg geen kort verzuim onder docenten.  
 
Lesuitval 
 
Zomer t/m kerst is lesuitval geprognotiseerd op 3%. De werkelijke uitval is 1,5% geweest.  
 
Financieel: 
 
Kalenderjaar 2016 gebudgetteerd op 3 miljoen.  



Overschot genoteerd van 273.000 euro.  

Reservering onvoorziene zaken is niet aangesproken 
In verband met gedaald verzuim zijn er geen vervangingskosten gemaakt.  
 
Inkomsten school worden gebaseerd op het aantal leerlingen in het voorgaande schooljaar. 
Omdat de verwachting is dat aanstaand schooljaar een stijging in het aantal leerlingen 
ontstaat draait de situatie om en zal overschot worden gereserveerd om het verschil te 
kunnen opvangen.  
 
Vraag ouderraad of de post overige kosten gespecificeerd kan worden omdat dit een vrij 
hoge post is. Het is in dit overzicht niet gebruikelijk dit te doen. In het financiële jaaroverzicht 
staat echter wel een specificatie.  
 
Totale Perioderapportage 
Verwachting is dat het verslag binnen 2 weken zal worden opgeleverd. Het verslag bevat 
o.a. een stoplicht systeem waarin is aangegeven met groen/oranje/rood of 
beleidsvoornemens worden waargemaakt. 
 
Intentieverklaring 
De intentieverklaring na boventalligheid is nog onderwerp van gesprek bij de besturen van 
de bij Saenstroom aangesloten scholen. Wanneer leerlingen aantallen wijzigen kan er een 
situatie ontstaan dat docenten boventallig worden verklaard. Doel van gesprek is het 
inregelen van een voorrangsregeling op overige scholen om werkgelegenheid te borgen en 
ontslag te voorkomen. De schoolbesturen moeten dit voorstel nog goedkeuren.  
 
Gebouw  
Aanpassingen gedaan in het schoolgebouw: 
Er is op een aantal plekken in de school een Airco voorziening gekomen 
De Wifi in de school is uitgebreid/verbeterd.  
 
Voor aanschaf van Smartboards in de school zal een beslissing in februari of maart worden 
genomen.  
Aanpassingen in de keuken van de school worden in de zomer van 2017 uitgevoerd.  
 
Ruimte voor individuele begeleiding van leerlingen is nu (te) beperkt. BBZ alleen gebruikt op 
maandag. De school overweegt om de vergaderruimte te voorzien van een scheidingswand 
waardoor er meer individuele ruimtes ontstaan.  
 
Huiswerkbegeleiding 
 
Er bestond nog niet helemaal duidelijkheid over de uitvoering van de huiswerkbegeleiding 
door mentoren.  
Henk heeft navraag gedaan bij de leerlingen en de docenten. In enkele klassen waren 
leerlingen die niet wisten wat de afspraken hierover zijn.  
 
1 uur van de 34 lesuren mag gebruikt worden voor extra begeleiding van een aantal 
leerlingen. Daarnaast mag er 1 uur buiten schooltijd worden besteed aan extra begeleiding. 
Wanneer leerlingen geen extra begeleiding nodig hebben mogen zij tijdens de 
huiswerkbegeleiding eerder naar huis. Dit heeft een positief effect op de overige leerlingen 
die met meer concentratie en rust het huiswerk kunnen maken.  
De leerlingen waren tevreden met de gegeven uitleg.  
 
Rondvraag:  
Het Zuiderzee college heeft als eerste Zaanse school een open dag voor OPDC leerlingen.  



In de overstap naar een andere school ontbreekt de mogelijkheid om kennis te maken met 
keuzevakken in de nieuwe leerrichtingen.  
 
De inschrijving op de 1ste keus school zal hier een positieve bijdrage aan leveren omdat de 
verbinding van de leerling aan deze school strakker is geregeld. Er ontstaat meer binding 
met de “eigen” school.  
Verder is de samenwerking tussen de verschillende scholen goed geregeld. Ook de 
informatievoorziening over de leerling is hierin meegenomen.  
 
In de volgende vergadering komt de vaststelling van de ouderbijdrage voor het komende 
schooljaar op de agenda. Voorlopig voorstel is om de bijdrage voor het 1ste leerjaar te 
verhogen.  
 
Het volgende overleg staat gepland op 12 april. Start om 19.30 
 
Sluiting van de ouderraad om 20.35 
 
 
 


