
Notulen overleg Ouderraad dd.17 april 2019 

Aanwezig                                      Afwezig 

Henk van Benthem                                                Tirza Verdikt 

Jan Karel de Wolff                                                 Kim Everaarts 

Nico Kruiniger 

Esther Barens 

Patricia Kieft 

Anita Koolbergen 

Angelique de Bruin 

Edwin Roos 

 

1. Om 19.30 uur opent Jan Karel de vergadering, en voegt een extra agendapunt toe 
onder 2a. Dit houdt het vertrek van de directeur in.  De navolgende berichten zijn 
binnengekomen: triest bericht van Anita van der Meer, die de vorige vergadering 
haar lidmaatschap van de ouderraad reeds had beëindigd. Haar echtgenoot heeft 
een terminaal medisch bericht ontvangen. Ook heeft Tirza Verdikt haar plaats in de 
ouderraad wegens overmatige drukte beëindigd. 

 

2. Zonder enig commentaar zijn de notulen goedgekeurd en vastgesteld. 

 

2a.Direct na de meivakantie zal Henk als directeur overstappen naar Compaen.      
     Voorlopig voor 8 dagdelen, zodat hij vooralsnog voor 2 dagdelen hier zal blijven. 
     Het directeurschap zal worden overgenomen door Saskia voorlopig tot en met het    
     volgend schooljaar. Er zullen twee vacatures ontstaan voor   
     coördinator/teamleider. 

3. Er was sprake van een vacature binnen de MR. Deze is ingevuld door Angelique. Aan 
de orde is geweest de functie van preventiemedewerker. Dit wordt vooralsnog 
ingevuld door de conciërge v.d.Veen . Het aspect sociale veiligheid wordt behandeld 
in nauwe samenwerking met de directie. Ook is de wijziging van de lestijd van 750 
naar 720 uur besproken. Tevens kwam de geheimhoudingsverklaring ter sprake. 
 

4. Voor het komend jaar zullen er geen ontslagen vallen, ondanks dat het aantal 
klassen wederom zal worden teruggebracht in verband met het dalende aantal 
leerlingen. (17-18:196/14 ; 18-19: 170/12 ; 19-20: 140/10). Gekeken wordt naar 
eventuele doelgroepen uitbreiding. Denk daarbij aan Heliomare-Heemskerk. Ook 
valt te denken aan uitbreiding met bovenbouw. Er zal zeker nog op worden 
teruggekomen. 

     5.   Bij de volgende vergadering zal een voorstel voor de ouderbijdrage 2019-2020      
           worden besproken. 

     6.   Henk overhandigd tevreden de terugkoppeling naar aanleiding van het 
            Inspectiebezoek en heeft het volledig toegelicht. 



     7.   Schoolse zaken 

           a. Heleanne Arnold is gestopt per 1 maart. Er was een opvolger gevonden, maar  
              die heeft na drie weken helaas opgezegd. Inmiddels is de klas opgedeeld  
              en het gaat uitstekend. De oorspronkelijke lerares beeldende vorming komt        
              eind van het schooljaar terug van zwangerschapsverlof. 

           b. Omtrent het gebouw vooralsnog niets te melden. 

           c. de leerlingenadviezen zijn klaar. 

           d. activiteiten: ski-reis was geweldig. 

          Burgemeestersbezoek ging niet door, wordt nu 22 mei. 

          Schoolreisverkiezing 4 juli wordt Walibi 

8.   Rondvraag: verzoek leraren: chocoladeletter s.v.p. terug met Sinterklaas 

                        Het beheer en de invulling van Magister moet secuurder 

                        Het OR-etentje is 12 juni om 18.00 uur 

                        Gemiste SO’s(1,1) ander systeem, verantwoordelijkheid bij de leraar,  
                         zal opnieuw met het team worden besproken. 

9.   om 21.00 uur sluit Jan Karel de vergadering. Volgende vergadering na het etentje. 


