
Notulen Overleg Ouderraad Dinsdag 12/9/2018                  

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

van Benthem, Edwin Roos.  

Afwezig met afbericht:  Anita van der Meer 

Afwezig zonder afbericht:  

1. Opening en vaststellen agenda 

Jan Karel opent om 19.30 uur de vergadering, er worden 2 agendapunten 

toegevoegd, de agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Voorstellen nieuw lid ouderraad & Ledenlijst 18-19.  

Edwin Roos wordt voorgesteld. Hij heeft al eerder in de OR gezeten en is nu weer bij.   

Ook de vergaderdata van de OR worden nogmaals genoemd: 31-10, 12-12, 30-1, 

17-4 en 12-6.  

 

3. Wie notuleert & Rol secretaris 

I.v.m. afwezigheid van Anita notuleert Tirza dit keer. Rol secretaris is niet verder 

besproken.  

 

4. Notulen vergadering 13 juni 2018 

De notulen van de vorige vergadering worden besproken en Henk vult aan dat er een 

nieuwe mentor aangenomen is, namelijk mevrouw H. Arnold. De notulen worden 

goedgekeurd.  

 

Verder vertelt Henk over de op 11-9-2018 gehouden informatie avond over de 

wijzigingen op het Saenredam college. Het Saenredam college gaat veranderen naar 

een Mavo/Havo school. Het Basis en kader onderwijs zal komen te vervallen. Er werd 

tijdens de bijeenkomst door de directrice van het Saenredam collega aangegeven dat 

de kinderen die nu in de 2e klas van het opdc zitten en basis of kader gaan doen in 

klas 3 zijn zeker welkom zijn op hun school. Er werd ook aangegeven dat die klassen 

door alle veranderingen wel minder gestructureerd zullen zijn dan normaliter. Er werd 

ook geadviseerd om goed naar je kind te kijken of dat voor hem/haar geschikt is of 

niet. Zo niet dan is het kiezen van en een andere vmbo school aan te raden.  

 

5. Oproep ouderraad 

15-10-2018 is de eerste ouderavond. Jan Karel zal zich op die avond aan de ouders 

voorstellen, een uitleg geven over wat de OR doet en het formulier met informatie 

aan de ouders verschaffen. Het zou vooral fijn zijn als er ouders uit de 1e klas 

zouden aansluiten. De 2e klas is al vertegenwoordigd.  

Er wordt voorgesteld om ook de mentoren dit tijdens de ouder gesprekken ook met 

de ouders te bespreken. Actie Henk 

 



 

6. Medezeggenschapsraad 

 Er zijn geen bijzonderheden vanuit de MR. De MR is wel op zoek naar 1 

ouder om deel te gaan nemen aan de MR. Edwin Roos biedt zich hiervoor 

aan. De MR vergadert ongeveer 6x per jaar op donderdag van 15.00-16.30. 

Henk zal de data aan Edwin doorgeven en de MR informeren over hun 

nieuwe lid. Actie Henk  

 

7. Schoolse zaken 

Personeel:  

Henk laat weten dat Mw. Espinosa weer fulltime aan de slag is op school. Mw Rietveld 

(administratie) gaat het opdc verlaten, er is reeds een vacature opengesteld. 

Gebouw:  

In de zomervakantie zijn de vloeren hersteld en de kapotte radiatoren gemaakt.   

Klassen: 

Er zijn dit jaar 12 klassen. Het leerlingen aantal is wat teruggelopen naar ongeveer 170 

leerlingen. Dit is minder dan vorige jaar maar financieel nog goed haalbaar.  

Activiteiten:  

 In de eerste schoolweek stond op woensdag een bezoek aan Spaarnwoude gepland. 

In de verstuurde brief stond dat de leerlingen op eigen gelegenheid op de fiets naar 

het verzamelpunt bij pontje Buitenhuizen konden gaan. Later is dit uit oogpunt van 

veiligheid veranderd, kinderen die liever samen wilden fietsen konden verzamelen op 

school om met een leraar samen naar pontje Buitenhuizen te fietsen. Helaas was het 

erg slecht weer die dag en zijn de buitenactiviteiten naar binnen verhuisd. 

Terugkoppeling van de leerlingen gaf aan dat het een leuke dag was, ze het jammer 

vonden dat de activiteiten door het weer binnen moest plaatsvinden en dat het vooral 

op de terugweg naar huis fietsen erg regende.   

 In de week van 17 tm 21 september vinden de cito’s & niveautoetsen rekenen plaats.  

 Henk geeft aan dat er op 9-10-2018 een studiedag voor het personeel plaatsvindt 

met het onderwerp “leren zichtbaar maken” 

 11-10 ontvang het opdc weer de leerkrachten van het basisonderwijs. 

 Een jaaroverzicht met alle activiteiten is ook te vinden op de website.  

  



Overige zaken: 

Beleid: Henk laat weten dat het schoolplan definitief gemaakt is en reeds op de website 

staat. Het schoolondersteuningsprofiel is bijna gereed, dit document gaat wordt ingebracht in 

de MR en bij de bestuursvergadering. Na akkoord van beide wordt het op de website 

geplaatst.  

Magister & leren plannen: Esther vertelt over een andere school die magister alleen 

gebruikt voor het noteren van cijfers. Het huiswerk wordt in een papieren agenda genoteerd. 

Dit zou de leerlingen helpen bij het leren plannen omdat ze beter vooruit kunnen kijken en 

een beter overzicht hebben in een papieren agenda.  Een andere school werkt juist met 

weektaken. Aan het begin van de week krijgen de leerlingen per vak een A4 vel met daarop 

de taken voor die week. Aan het eind van de week moeten die taken af zijn. Henk zal deze 

informatie bespreken binnen school in combinatie met de activiteit “eigenaarschap”, punt 2.6 

F, op het verkeerslichtformulier. Actie Henk 

Toets inhalen: de afgelopen periode werd er in magister “INH” genoteerd wanneer een 

leerling een toets of SO moest inhalen, dit in plaats van de 1.1 die hiervoor genoteerd werd. 

Het is gebleken dat de leerlingen zich hierdoor minder gemotiveerd voelen om de toets in te 

halen terwijl dat bij de 1.1 notering wel het geval was. Daarom is er besloten om vanaf heden 

de 1.1 weer te noteren. Henk zorgt ervoor dat de ouders geïnformeerd worden door de 

mentoren over de betekenis van de 1.1. Actie Henk 

 

8. Rondvraag 

Trajecten: Esther geeft aan dat het haar opvalt dat er geen terugkoppeling aan de ouders 

gedaan wordt van dyslexie/dyscalculie trajecten die voor een leerling aangegaan zijn. Wel 

wanneer er een duidelijk uitslag van bijvoorbeeld een test bekend is, maar niet wanneer er 

weinig duidelijkheid uit de test komt. Ze zou dan toch graag de resultaten willen ontvangen. 

Henk zegt dat dat zeker wel de bedoeling is en zal dat als aandachtspuntje aan de mentoren 

meegeven. Actie Henk 

Ouderbijdrage: Edwin geeft aan dat in de brief aan de ouders over de vrijwillige 

ouderbijdrage vermeld staat dat de ouderbijdrage ook voor EHBO gebruikt wordt. Omdat het 

een verplichting is van de werkgever is het niet correct dit te noteren als punt voor de 

ouderbijdrage. Omdat de ouderbijdrage vrijwillig is geen actie Henk 

PTA’s in de bovenbouw: Edwin brengt naar voren dat er op vervolgscholen vaak al na 6 

weken de 1e toets die geldt voor het examen wordt afgenomen. Het zou voor de leerlingen 

van de 2e klas goed zijn hier alvast op voorbereid te worden. Henk geeft aan dat her zeker 

aandacht aan besteed wordt en dat hij het nogmaals als aandachtspunt zal meegeven aan 

het LOB programma. Actie Henk 

 

9. Sluiting 

Om 21.15 uur sluit Jan Karel de vergadering.  


