
Ouderraad vergadering 12 april 2017-04-12 

Aanwezig: Henk, Joke, Kim, Edwin, Homme, Jeanet 

Afwezig met bericht: Anita en Claudia 

 

 

Opening 

 

Notulen: goedgekeurd 

 

Mededelingen schoolse zaken Henk:  

- Het verzuim van de leerlingen is in het eerste kwartaal van dit jaar verder 

teruggelopen en dat ondanks het feit dat het dan de griepperiode betreft. 

- Henk werkt er naar toe dat door de leiding van de OVO scholen en Zaam een 

intentieverklaring wordt getekend, waardoor de kans wordt vergroot dat docenten van 

het OPDC bij eventuele boventalligheid in aanmerking komen voor opengevallen 

plaatsen op die scholen. 

- Docente H. Harmsen is in verband met ziekte succesvol geopereerd en is aan de 

beterende hand. Haar tijdelijke vervanger is oud- zorgcoördinator Arthur Doets, 

daarbij ondersteund door collega mentoren. 

- M. Molenaar is wegens ziekte een aantal weken gedeeltelijk uitgeschakeld. 

- K,. Korteweg wordt binnenkort vader. De zwangerschap van zijn vrouw ontwikkeld 

zich voorspoedig. 

- Gymdocente S. van Bakel gaat zich inzetten als mentor. 

- De schoolleiding heeft er het volste vertrouwen in dat de personele invulling voor het 

komende schooljaar geen problemen opleveren.  

- De plannen voor verbetering van het camera systeem op en rond de school is in 

uitvoering. `Dode hoeken´ worden zichtbaar gemaakt. Het systeem gaat bovendien 

beter functioneren. 

- In de periode tot de zomervakantie worden de nieuwe smartboards geïnstalleerd. De 

school beschikt al over twee. De kennis van het gebruik ervan is voldoende aanwezig 

op de school. 

- De verbouwingsplannen worden de komende maanden uitgevoerd. Het gaat vooral om 

het aanpassen van de toegang van de kamer van de teamleider en het vergaderlokaal 

beneden, dat met een flexwand in de toekomst in twee delen is te gebruiken. 

- Tot tevredenheid van iedereen hebben enkele ingrepen er voor gezorgd dat complexe 

situaties rond leerlingen zijn verbeterd. Docenten krijgen bovendien waardevolle 

ondersteuning op dit gebied van Bureau Mind in de persoon van Mirella van 

Minderhoud, een scholingsdeskundige met de kwalificaties van orthopedagoog. 

- De open OPDC dag is bezocht door veel ouders en hun kinderen. De ingevulde 

evaluatieformulieren lieten een positief beeld van de geboden presentaties zien. 

- De prognose voor het leerlingenaantal voor het komende schooljaar 2017-2018 is 

veelbelovend. Het aantal zal hoger liggen dan het huidige aantal van 175 leerlingen. 

Voor de formatie betekent het dat het aantal klassen van 12 zal groeien naar 13. Daar 

is ook voldoende financiering voor te vinden. Maximaal 15 leerlingen per klas blijft 

het uitgangspunt.  

- Het OPDC is populair bij stagiairs. Er zijn 11 stagiairs actief op de school. Hiervoor 

krijgt de school een speciaal begeleidingstraject, gesubsidieerd vanuit OVO. 

- Op 14 februari werd door de leerlingen een sponsor schaatsdag gehouden met als 

opbrengst 1350 euro, bestemd voor de bestrijding van de taaislijmziekte. Een 



aandoening waaraan ook een leerling van het OPDC lijdt. Zijn klas leverde de grootste 

bijdrage. 

- Er heeft voorlichting plaatsgevonden over het gebruik van suiker voor de leerlingen. 

- Het schoolfeest van 20 april is in voorbereiding. 

- Op 6 en 9 juni wordt voorlichting in klas 1 gegeven door het COC. 

- De sportdagen zijn op komst en in voorbereiding.  

- Nu de opvolgingsprocedure van B. Dijkgraaf als voorzitter van het CvB van OVO is 

begonnen, maakt Henk duidelijk dat de faciliterende organisatie bijzonder belangrijk 

is voor de school.  

- De verantwoordelijkheid voor de scholieren van het OPDC is komend jaar voor het 

eerst verspreid over alle scholen die als eerste keus zijn aangegeven door de 

leerlingen. Voor het OPDC betekent het dat er naar verwachting vanuit deze scholen 

van inschrijving meer betrokkenheid zal ontstaan voor hun toekomstige leerlingen, 

dan nu bij de twee huidige hiervoor aangewezen scholen het geval is. De geldstromen 

zullen dan dus ook naar rato via meerdere scholen lopen. 

 

Oud bijdrage verhoogd 

 

De ouderbijdrage voor het tweede jaar is reeds verhoogd van 95 naar 135 euro. Deze week zal 

nog advies worden uitgebracht over een dergelijke aanpassing van de ouderbijdrage voor de 

leerlingen van het eerste schooljaar. De extra opbrengsten zijn verantwoord ingezet voor 

meerdere extra activiteiten, zoals een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam dit 

schooljaar. 

 

Meer mogelijkheden voor doorstromen 

 

Henk meldt met genoegen dat er binnen het Zaanse scholenverband meer mogelijkheden 

ontstaan voor leerlingen om naar hogere niveaus door te stromen. Dit wordt vooral bevorderd 

door  de zogenaamde havo-kans klassen.  

 

Toekomst van het onderwijs 

 

Over de toekomstige ontwikkelingen van het onderwijs in het algemeen wordt binnen OVO 

verband onder meer in de vorm van lezingen aandacht besteed. Nieuwe digitale middelen 

kunnen daartoe worden aangewend. De ´tools´ zijn bijvoorbeeld nu al Magister, de 

smartboards en de laptopkarren. De verwachting is dat er de komende tien jaar in het 

onderwijs veel innovaties zullen plaatsvinden, aangedreven door technologische 

ontwikkelingen en een nog betere afstemming van het onderwijsaanbod op de wensen van 

scholieren en hun ouders of begeleiders. 

 

Uitwisseling van ervaringen 

 

De ouders in de Ouderraad hebben ook deze vergadering weer de mogelijkheid benut om hun 

persoonlijke ervaringen met elkaar uit te wisselen. Het geeft de schoolleiding achteraf alsnog 

een extra invalshoek wat betreft incidenten, die zich hebben voorgedaan en al zijn aangepakt.  

Ook bleek dat doorstromen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs ondanks alle 

waarborgen toch niet altijd goed verloopt. Landelijk is vastgesteld dat op de basisscholen de 

ouders in 15 procent van de gevallen niet het advies krijgen dat precies bij hun kind past. 

Henk vertelt uitvoerig over het belang van alertheid van de scholen als het gaat om het gelijk 

adviseren van kinderen met dezelfde leerprestaties, onafhankelijk van de grootte van de inzet 



van hun ouders. Het streven er om bij twijfel de kinderen in de loop van meerdere jaren de 

kans te bieden hun ware niveau te bewijzen, zodat ze uiteindelijk allemaal dezelfde kansen 

krijgen, ongeacht of hun ouders meer geld hebben voor bijles. 

 

Sluiting. 


