
  
 
 

Notulen Ouderraad juni 2017 
 
Aanwezig  
Henk, Jeanet, Homme, Claudia, Anita, Edwin, Kim en Joke.  
 
 
Inbreng punten  
Data van de ouderraad vergaderingen voor volgend jaar zijn geprikt. 
Opvolging van de voorzitter  
 

Schoolse zaken/ Mededelingen 
 
Personeel 
Karel Korteweg is vader geworden. 2e zoon 
Hansje Harmsen. Medische behandeling is goed verlopen Ouders van de klas zijn geïnformeerd.  
Majella Molenaar is nagenoeg hersteld 
 
Gebouw 

1) Nieuwe C-touchscreens zijn voor de zomervakantie klaar 
2) In de zomer nieuwe keukenapparatuur 
3) 1 Lokaal gesplitst voor de trajectgroep en andere doeleinden. Teamleider en zorg coördinator ruimte is meivakantie 

gesplitst 
 
 
Financiën 
Jaarverslag 2016 is goedgekeurd door de accountants 
Positief resultaat.  
2017 loopt goed 
 
 
Voorlichting over loverboys is positief ontvangen 
De kwetsbare doelgroep op school moeten goed geïnformeerd zijn   
 
Na de steekpartij in Zaandam heeft Henk contact gehad met de gemeente en heeft Henk benadrukt richting de gemeente om 
niet te bezuinigen op voorlichting. Er is vanuit de school altijd aandacht voor de onderlinge saamhorigheid van de leerlingen.  
 
 
Bestuursleden 
Barbara Dijkgraaf vanuit OVO gaat per 15 juni weg 
Bert Schumacher, ZAAM onderwijsgroep, stopt ook m.i.v. de zomervakantie. 
Maandag een extra bestuursvergadering om zaken af te stemmen en vast te leggen.  
 
Schoolfeest; Leerling aanpak heeft goed geholpen, schoolfeest is zeer positief verlopen.  
 
Cito klas 1 is afgerond 
 
Jaarlijkse voorlichting COC is geweest/gepland.  
 
Sportdag klas 2 is goed verlopen 
 
19/20 juni voorlichting nieuwe ouders welkom heten  
 
Binnenkort volgt informatie over laatste 2 weken van de vakantie.  
Verzoek van de ouderraad om dit bijtijds te delen.  
 

Bevoegdheden personeel:  
 
Wet Bio 2006. PABO of PA van voor 2006: geeft bevoegdheid voor klassen met leerwegondersteuning in de onderbouw van het 
vmbo. 
Na 2006 moet men een 2e graad bevoegdheid halen.  
Men is geïnformeerd over het Handboek bevoegdheden. 
Voor financiering van een 2e graads opleiding, indien die opleiding moet worden gedaan voor een bevoegdheid,  kan een deel 
financiële compensatie door OPDC verstrekt worden.  
 

 
MR Zaken: 
 
MR  
Procedure om bestuur te vervangen moet worden ingeregeld. Is een complex traject.  
Flexibilisering van het onderwijs. Krimp van vmbo en groei in havo/vwo. Samenwerking binnen OVO om dit op te vangen. 
Regionaal plan onderwijsvoorzieningen. Directie en bestuursleden van alle scholen moeten dit samen opstellen.  
Toekomst van het onderwijs in de Zaanstreek.  
Financiën 16% van de Zaanse vmbo leerlingen hebben een LWOO beschikking. Verwachting is dat er landelijke verevening 
plaats gaat vinden die nadelig uitpakt voor het Zaanse vmbo. 
 
 



Ouderbijdrage;  
 
Op verzoek van 1e jaars mentoren gaat het bedrag omhoog.  
Van de vrijwillige bijdrage komt gemiddeld 90% binnen.  
 
€ 135 1e jaar 
€ 135 2e jaar 
€ 95 schakel 
 
Nadruk om ligt om de bijdrage op hetzelfde niveau te houden. Verhoging is bedoeld om meer activiteiten met de leerlingen in 
het 1e jaar te kunnen ondernemen. Schakel en 2e jaar blijft gelijk. 
 
Er is extra budget vanuit algemene middelen 
Bijdrage is akkoord bevonden door de ouderraad.  
 
 

Geprogrammeerde onderwijstijd 

 
Onderwijstijd is dit jaar behaald en dit geeft ruimte de afsluiting van het jaar anders in te richten;   
 
Voorstel is;  
Maandag 17 juli  laatste schooldag voor de leerlingen: afscheid van schakel en 1e, daarna van de 2e jaars. 
4 dagen ontwikkeltijd voor het hele team om voorbereiding 2017/2018  
Voorsprong komt voort uit nieuwe methodes, groepshandelingsplannen, dossier voorbereiding op leerlingen voor mentoren. 
Zorgt voor een meer voorspoedige start.  
 
Zomervakantie is voor de leiding, administratie en zorg coördinatie +/- 4 weken.  
Onderwijzend personeel 6 weken  
 
 

Formatie Leraren / Klassen 
 
Leerlingen aantallen 
 
176  191 volgend schooljaar  
Van 12 naar 13 klassen 
 
Michael Hooijschuur gaat fulltime les geven 
Stagiaire Thijs Noom komt als nieuwe docent voor 0,6 FTE (overig docent assistent functie)  
Romy van Boxtel heeft een nieuwe baan gevonden, vacature ontstaat voor deel van de week in de trajectgroep.  
 
Alle schakelklassen en 1e klassen zitten vol. In een aantal klassen komen 16 leerlingen.  
 
Alle leerlingen met een OPDC aanbeveling zijn geplaatst 
1 leerling vanuit een andere regio is afgewezen.  
Dit schooljaar zijn er 6 zij instromer gekomen  
 

 Privacyreglement;  
 
Bij AMO van de OVO scholen kwam privacyregeling langs. Bij Saenstroom was geen reglement beschikbaar. 
Mevr. Hoogervorst heeft reglement getoetst op werkelijke werkwijze.  
Kopie van paspoort in het dossier is niet aanwezig. Dit is ook niet noodzakelijk.  
Mooi bij elkaar gebracht stuk.  
 
Aanstaande bestuursvergadering zal dit stuk in worden meegenomen.  
Dit moet formeel goedgekeurd worden.  
 
 
Leerlingen dossier: ouder heeft recht op inzage.  
Het is gebruikelijk dat er een afspraak gemaakt wordt  
Eventuele gespreksnotities en/of werkdocumenten mogen worden verwijderd 
Uitdraai van het logboek in Magister 
 
Na vaststelling bestuur en goedkeuring MR zal het protocol op internet worden gezet.  
 
Suggestie van Homme om het reglement “zacht” te introduceren. Het is nieuw in de sfeer van de school.  
Het is in te zien op de website en zal niet actief worden aangeboden.  
Vermelding van welke wet.  
Bewaartermijn wijkt af omdat het dossier doorgezet naar een volgende school.  
Eventuele aantekeningen worden niet in het dossier overgedragen.  
Wanneer de het stuk op internet komt verwijzing van de wet bescherming persoonsgegevens middels een hyperlink toevoegen.  
 
 
Homme zal nog een bijdrage leveren aan het leerlingen statuut.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Ouderraad data voor volgend jaar:  
Woensdagen start om 19.30 
 
20 september 
1 november 
13 december 
7 februari  
18 april  
13 juni  
 
 

Overige punten 
 
Wegens afscheid van de voorzitter, Jeanet is er opvolging nodig. In het volgend overleg navraag doen wie deze rol op zich wilt 
nemen. Wij hopen op aanvulling van ouders van nieuw instromende leerlingen.  
 
Afscheid van de afscheidnemende ouders.  
Met wijn en bonbons.  
  
Note voor december; Chocoladeletter bij Spaans bestellen.  
 
Afsluiting van het schooljaar met een heerlijk diner voor alle actieve vrijwilligers op school in het NASK lokaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


