
Notulen Overleg Ouderraad woensdag 7 februari 2018                  

Aanwezig: Jan Karel de Wolf (Voorzitter),Kim Everaerts, Tirza Verdikt, Esther Barens, Henk 

van Benthem, Anita van der Meer 

Afwezig met afbericht:  Claudia Portengen, Joke de Boer 

Afwezig zonder afbericht: Brenda Koster 

1. Opening en vaststellen agenda 

Jan Karel opent om 19.30 uur de vergadering, er worden geen agendapunten 

toegevoegd, de agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Notulen november en december 

De notulen van november zijn op de dag van het overleg rond half zes naar Henk van 

Benthem gestuurd. Vanwege het late tijdstip van verzending was het niet meer 

mogelijk de notulen van november te behandelen tijdens het overleg. Afgesproken 

wordt dat de door Henk aangepaste notulen rondgestuurd worden naar de 

ouderraadleden voor eventuele op- of aanmerkingen. (noot: de notulen zijn op 12 

februari door Henk rond gemaild.) 

 

De notulen van december zijn nog niet verzonden en konden dan ook niet behandeld 

worden in het overleg.  

 

3. Medezeggenschapsraad 

 Een nieuw voorstel betreffende bestuur en toezichthouder voor de stichting 

Saenstroom is door de Algemene Ledenvergadering Samenwerkingsverband 

goed gekeurd. Afgevaardigden uit het regulier voortgezet onderwijs (Michael 

College, Zaam en Ovo Zaanstad) worden toezichthouder van de stichting. 

Esther de Boer wordt de nieuwe bestuurder.  

 Begroting 2018 is behandeld in MR vergadering 

 Aan het takenboek zijn de functies werkplekbegeleider en privacy-officer 

toegevoegd.  

 Er is een wijzing betreffende de Zaanse voortgezet onderwijsscholen 

voorgesteld: door met name de groei van het aantal HAVO leerlingen en het 

ontbreken van scholen met MAVO/HAVO klassen heeft OVO Zaanstad 

voorgesteld om van het Saenredam College een MAVO/HAVO school te 

maken. Het Saenredam College moet hiervoor fuseren met het Zaanlands 

Lyceum en het Compaen zodat zij van de HAVO licentie van het Zaanlands 

Lyceum gebruik kunnen maken. Met deze scholenfusie moeten de MR’s van 

deze scholen instemmen. Gevolg voor Saenstroom: er zullen in de nabije 

toekomst (schooljaar 2019/2020) geen mogelijkheden meer zijn voor de 

beroepsgerichte leerlingen om naar het Saenredam uit te stromen. (de 

eventuele fusie heeft nog geen gevolgen voor de huidige 2e klassers) 

 

 



4. Aanwezigheid aantal leden OR bij Open Huis 14-2-2018 

Namens de Ouderraad zullen tijdens het Open Huis Jan Karel de Wolf, Claudia 

Portengen en Anita van der Meer aanwezig zijn. 

 

5. Schoolse zaken 

Punten vanuit de Ouderraad: 

 Is het nodig om een papieren agenda aan te schaffen? Besloten is de 

leerlingen een agenda moeten hebben maar dat dit niet specifiek een 

papieren agenda hoeft te zijn. Leerlingen mogen bijvoorbeeld ook een 

agenda op hun mobiel gebruiken. Een agenda is nodig om de individueel 

gemaakte afspraken, die niet op Magister komen te staan, te noteren.  

 Kan de 1,1 die nu wordt gebruikt om aan te geven dat een toets moet worden 

ingehaald, vervangen worden door Inh? Docenten vervangen de 1,1 

momenteel door Inh. Een 1,1 haalt het gemiddelde van een leerlingen naar 

beneden wat voor sommige leerlingen demotiverend werkt. De 1,1 kan ook 

een vertekend beeld gegeven van de resultaten van de leerlingen. De 1,1 is 

blijkt vaak wel een sterkere motivatie te zijn om een toets in te halen. De 

wijziging wordt in mei geëvalueerd.  

Personeel:  

Geen bijzonderheden 

Gebouw: naar aanleiding van de recente instortingen van gebouwen door slechte plafond – 

of vloerplaten  heeft de gemeente de plafond- en vloerplaten van ons gebouw laten 

controleren. Er zijn geen afwijkingen gevonden, de platen zijn goedgekeurd.  

Klassen: de rust in met name de 1e klassen is weer bijna helemaal terug gekeerd. 

Activiteiten:  

 Kerstgala – was zeer geslaagd 

 Badmintontoernooi – geslaagd 

 Kerstattentie – is goed ontvangen (sommige docenten vroegen zich wel af waar de 

chocoladeletter was gebleven) 

 Eerste klassen - blindenles (visueel gehandicapten) – leuk en leerzaam 

 Tweede klassen – scool on wheels – leuk en leerzaam 

 Zelfverdedigingslessen zijn weer begonnen met o.a. judo en kickboksen  

 21 – 23 februari – themalessen gezonde school o.a. over gezonde voeding 

 22 februari in de middag vertrekken de wintersportleerlingen 

 23 februari verkorte dag met activiteiten in het teken van gezonde school 

 

6. Rondvraag 

Geen vragen voor de rondvraag 

 

7. Sluiting 

Om 20.02 sluit Jan Karel de vergadering. Aansluitend aan de vergadering wordt het 

waardenspel gespeeld.  


