
Notulen Overleg Ouderraad woensdag 18 april 2018                  

Aanwezig: Jan Karel de Wolf (Voorzitter), Henk van Benthem, Claudia Portengen, Joke de 

Boer, Anita van der Meer 

Afwezig met afbericht:  Kim Everaerts, Esther Barens, Tirza Verdikt 

Afwezig zonder afbericht: Brenda Koster 

1. Opening en vaststellen agenda 

Jan Karel opent om 19.30 uur de vergadering, punt 8a tevredenheidsonderzoek 

wordt aan de agenda toegevoegd.  

 

2. Notulen 07-02-2018 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Medezeggenschapsraad 

De MR vergadering van donderdag 5 april is door dringende andere werkzaamheden 

van Henk van Benthem, verschoven naar vrijdag 6 april in de morgen. Door deze 

verschuiving was het voor Ilonka Nieuweboer en Anita van der Meer niet mogelijk om 

bij de vergadering te zijn. 

 

Punten uit de MR vergadering: 

 OVO heeft besloten dat er een andere overlegstructuur gaat komen, hierdoor 

zal Henk van Benthem niet meer deelnemen aan het Algemeen Management 

Overleg OVO. Henk zal nu maandelijks overleg hebben met het hoofd 

bedrijfsvoering en het hoofd OPK.  

 Saenstroom is momenteel als toehoorder (zonder stemrecht) aanwezig in de 

GMR van OVO. OVO heeft de keuze gemaakt dit vanaf volgend schooljaar 

stop te zetten.  

 De functie van huismeester is beschreven. 

 De werkzaamheden van een preventiemedewerker zijn wettelijk aangepast, 

zo moet een preventiemedewerker ook als vertrouwenspersoon voor 

personeel gaan dienen. OVO zal een nieuwe functiebeschrijving voor 

preventiemedewerker gaan opstellen, aan de hand van de nieuwe 

functiebeschrijving wordt besloten hoe verder te handelen. 

 De adviserende rol van de MR bij het benoemen van een bestuurslid moet 

opnieuw worden bekeken, dit komt voort uit de wijziging van de statuten van 

Saenstroom.  

 De MR heeft een advies uitgebracht betreffende LC functie personeel (hogere 

functie/loonschaal). Aanbeveling is o.a. het personeel te laten solliciteren naar 

een LC functie.  

 Een wettelijke eis is dat er een professioneel statuut docenten moet worden 

opgesteld. Dit wordt in de PGMR verder besproken.  

 



 

 

4. Schoolse zaken 

Personeel:  

 Jacqueline Mooij heeft een zoon gekregen. Geen verdere bijzonderheden. 

Gebouw: door de extreme vrieskou in combinatie met een harde oosterwind 

(gevoelstemperatuur – 20 graden) zijn er twee grote lekkages ontstaan. De lekkages zijn 

ontstaan door de convectoren, zij verwarmen de lucht in school. De convectoren vroren vast, 

tijdens het ontdooien ontstonden de lekkages, waardoor enkele lokalen blank stonden. Water 

lekte in de computers. Er is hierdoor een grote schade ontstaan. De verzekering dekt de 

schade. Maar bij extreem koud weer zou het probleem zich kunnen blijven voordoen. Het 

alternatief is het aanschaffen van een duur systeem met voelers. Voorlopig is het alert blijven 

op het probleem en tijdens extreme vrieskou in combinatie met harde oosterwind, de lokalen 

extra verwarmen zodat de convectoren niet meer kunnen bevriezen.  

Klassen:  geen bijzonderheden.  

Activiteiten:  

 Sponsorschaatsen voor de stichting Opkikker- goed verlopen 

 Open avond – goed verlopen 

 Themalessen gezonde school – lessen goed ontvangen door leerlingen, volgend jaar 

worden deze lessen opnieuw aangeboden 

 Skireis – hele leuke reis met enthousiaste leerlingen 

 Gastles VMBO school – wisselend ontvangen, sommige VMBO scholen bereiden 

leuke lessen voor, maar bijvoorbeeld bij het Saenredam werd er een Engelse en een 

Nederlandse les gegeven, hierover waren de leerlingen niet echt enthousiast, ze 

vonden het veelal saai.  

 Cito afname 2de klas – loopt momenteel 

Vanuit de Saenstroom is er een mail gestuurd naar het Saenredam met betrekking tot 

inschrijving van onze huidige leerlingen Saenstroom op Saenredam (beroepsgericht).  Deze 

leerlingen zijn al ingeschreven op het Saenredam, het Saenredam zal hier bij uitstroom van  

Saenstroom leerlingen rekening met plaatsing van deze leerlingen moeten houden. Onze 

komende 1e-jaarsleerlingen kunnen zich niet meer inschrijven op het Saenredam 

(beroepsgericht). Het Saenredam zal zelf de berichtgeving richting deze leerlingen op zich 

moeten nemen.  

5. Waardenspel uitkomst leerlingen 

Waar personeel en leden van de ouderraad vrijwel gelijke uitkomsten hadden in het 

waardenspel, wijkt de uitkomst van de leerlingen significant af. Zij kiezen voor respect als 

belangrijkste waarde. Maar daarnaast zijn voor hen waarden als plezier, ontspanning, 

vertrouwen, vrijheid, humor en succes belangrijke waarden. Dit in tegenstelling tot personeel 

en ouders die meer waarde hechten aan deskundigheid, erkenning/waardering en veiligheid.  

De leerlingen hebben het gevoel te veel in hun vrijheid beperkt te worden. Zo zijn er veel 

plekken waar leerlingen niet mogen komen. Recentelijk is het, na een incident, ook niet meer 

mogelijk om de pauze door te brengen op het dakterras. De leerlingen voelen zich hierdoor 

begrensd, dit beperkt hun gevoel van vrijheid.  



 

 

6. Workshops door ouders over beroepen, gezondheid e.a. interesses 

Het idee om ouders workshops te laten geven op school wordt positief ontvangen. Er 

worden enkele voorstellen met betrekking tot het organiseren van een workshop gedaan:  

 Workshop in soort speeddate setting: leerlingen kunnen iedere 15 minuten iets 

over een beroep horen. Je kunt de leerlingen van te voren laten kiezen over 

welke beroepen ze meer willen weten. Leerlingen kunnen zich dan voorbereiden, 

zodat het een interactieve workshop wordt, waarbij ze zelf vragen stellen. 

 Naast ouders ook (stage) bedrijven vragen of ze aan de workshops willen 

deelnemen. 

 Eerst ouders benaderen, daarna zou je bij gebrek aan bepaalde beroepen, 

bedrijven kunnen vragen 

 

7. Formatie/klassen 2018/2019 

Door een verminderd aantal aanbevelingen was de formatie dit jaar spannend. Net zoals 

de meeste VMBO scholen in de Zaanstreek heeft Saenstroom te maken met een krimp. 

Vorig jaar hadden we 92 aanbevelingen tegen 72 aanbevelingen dit jaar.  

Directeur Samenwerkingsverband (Esther de Boer), het hoofd financiën en Henk van 

Benthem hebben het hoofd gebogen over het aantal klassen. Uiteindelijk is gekozen voor 

12 klassen i.p.v. 11 klassen. Bij 11 klassen zouden 5 leerlingen met een aanbeveling zijn 

afgewezen moeten krijgen en was er geen ruimte meer voor plaatsingen gedurende het 

schooljaar.  

Het verminderde leerlingaantal levert wel een begrotingstekort op. Maar de school heeft 

een gezond vermogen met een reserve bestemd voor krimp.  

8. Etentje laatste vergadering (peilen wie kan/ wil) 

Het etentje vindt plaats op woensdag 13 juni om 18.15 uur. Jan Karel stuurt een mail uit 

om te polsen wie er aanwezig kunnen zijn tijdens het etentje. Tijdens de vergadering 

hebben Joke, Claudia, Jan Karel en Anita aangegeven woensdag 13 juni aanwezig te 

kunnen zijn. Aansluitend aan het etentje is de laatste ouderraadvergadering van dit 

schoolseizoen.  

     8a. Tevredenheidsonderzoek 

 Het rapportcijfer voor de Saenstroom ligt een flink stuk hoger dan het landelijk  

gemiddelde. Een prachtig resultaat. Het rapportcijfer is nog eens hoger dan de 

cijfers van 2 en 4 jaar geleden, die toen ook al uitzonderlijk hoog waren.  

 Op twee vragen scoort het Saenstroom significant lager dan het landelijk 

gemiddelde; op de vragen wat leerlingen vinden van de sfeer in school en de 

omgaan met medeleerlingen. Dit kan een momentopname zijn, dat een recent 

incident de uitslag nadelig heeft beïnvloed. Het hele tevredenheidsonderzoek 

wordt nog geëvalueerd en er zullen dan ook weer aanbevelingen uit voort 

komen.  

9. Rondvraag 

Geen vragen voor de rondvraag 

10. Sluiting 



Jan Karel sluit de vergadering om 20.30 uur af.   


