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NOTULEN OUDERRAADVERGADERING  5 juli 2022 
Aanvang: 18:00 uur  
 
Plaats: tuin van voorzitter 
 
 
Algemeen  
De ouderraad (OR) heeft als doelstelling bij te dragen aan een goede samenwerking tussen de ouders, 
leerlingen, leerkrachten en directie van de school. Zij fungeert ook als klankbord voor de schoolleiding 
en de medezeggenschapsraad. 
 
Opening 
De ouderraadvergadering van dinsdagavond 5 juli 2022 wordt persoonlijk gehouden in combinatie met 
het jaarlijkse ouderraad-etentje. 
 
Aanwezig tijdens de online vergadering: Marion McCormack, Rob Meurders, Linda Willemsen, Nicole 
van Overveld, Marie-José van Eekelen, Hetty Groesbeek. René Eijsbouts sluit om 19:00 uur aan. 
(ouders), en Emmeken van der Heijden (rector vMLE) 
 
Afgemeld: Claudia Hoppenbrouwers, Linda de Wit, Jasia Janssen.  
 

1. Notulen vorige overleg en openstaande actiepunten – BIJLAGE: notulen 9 mei 2021 

Geen opmerkingen, anders dan de actielijst. 

Tweede Thema-avond – gebeurd. Mening van aanwezigen was positief, al was aantal lager. Was 
wel jammer dat er geen docenten aanwezig waren. Directie was wel aanwezig voor wat 
toelichting. Balans tussen draagkracht en draaglast van leerlingen mag breder gedeeld ook 
onder docenten. De wens bestaat om meer informatie te geven aan ouders/docenten, en we 
hopen dat dat als volgend schooljaar meer wordt opgepakt. 

School: volgend jaar starten we met 20/80 leren. Verhouding tussen cognitief leren en sociale 
vaardigheden. Starten in vwo-onderbouw. Daar past dit ACT2GO ook goed in. 

 

Ouder: Wat is de status van de Bedrijvenavond samen met het Joris-college?  

School:  Die is dit jaar helaas niet doorgegaan. Het wordt wel een bedrijvenavond i.p.v. een 
beroepenavond. Want beroepen wijzigen tegenwoordig zo snel, dat je kiest voor een bedrijf of 
bedrijfstak i.p.v. beroep tegenwoordig. 

 

Ouder: Vorige keer hebben we vragen gesteld over het eerlijke verdelen van de excursies over 
de leerjaren? Zo zien we dat de huidige 4e en 5e -jaars in de coronalockdowns juist de gave 
excursies van de 2e en 3e hebben gemist. 

School – Dat wordt komend jaar bekeken. We gaan met name kijken naar de jaren (de  4e-jaars 
nu) die alle gave excursies hebben gemist door lockdowns. 
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2.  Ingekomen stukken, mededelingen van het bestuur en de (con)rector 

School: We krijgen komend jaar 234 nieuwe brugklassers, dus groeien we netto met 20 
leerlingen, ondanks hoge uitstroom examenleerlingen. Komende bovenbouw-jaren worden heel 
klein. Daarvoor worden klassen samengevoegd waar het kan (bijv havo en vwo samen muziek), 
om toch alle vakken en profielen te kunnen aanbieden. 
 
School: Ik kom even terug op de van Maerlant-uren invulling, want daar was kritiek op. We 
boden afgelopen jaar een gedifferentieerd programma, maar ook daar kwamen weinig 
leerlingen op af. Daarom gaan we terug naar lessen van 50 minuten, om toch meer zicht te 
hebben en houden op de leerlingen. Van Maerlant-uur blijft wel (dinsdag 6e uur), naar keus van 
de leerlingen. 
 
School: Er is ook gekeken naar de studie-uren ( die maken we minder vrijblijvend) en ook 
hebben we echt ingezet op de mentoren van V4 en andere specifieke klassen om dingen te 
verbeteren. 
 
Ouder: Waarom gaan we weer naar 50min per lesuur? 
School: We moeten voldoende les geven als school per week. En als leerlingen de keuze-uren 
niet pakken, dan krijgen ze te weinig les. 
 
Ouder: Deze vraag gaat ook op, omdat het rooster afgelopen jaar zo slecht was (voor bepaalde 
klassen/groepen). 
School: Ik zat even wat uitleg geven over wat een rooster lastig maakt. Wij bieden op onze 
school veel keuze en veel profielen, daarnaast hebben we relatief veel parttime docenten en 
een ruime CAO. Er is nu ingezet op ander roosterprogramma. Daarmee zijn de roostermakers al 
sinds januari aan de slag om het rooster voor volgend jaar goed te krijgen. Dit is een methode 
die vanuit het hbo bekend is om juist gaten in het rooster te voorkomen. 
 

3. Voortgang verbouwing en plannen 

School: Zie hiervoor ook de brief aan alle ouders. Sleuteloverdracht zou volgens het afgesproken 
plan op 22 juli zijn. Bij in gebreke blijven, zou het opgelost moeten worden, maar de situatie zit 
in een impasse. Daarmee is het nu een bestuurlijke zaak, tussen de schoolbesturen en 
gemeente. We hopen op uitsluitsel eind van week. Update naar ouders volgt zodra het kan. 

 

Ouder: Als verhuizing doorgaat, hebben we dan wel andere pauzes dan het Huyghens Lyceum? 

School: Dat is inderdaad geregeld. Hiervoor hebben we een paar weken geleden samengezeten. 
Dat is ook om overlast in de wijk en bij supermarkten te minimaliseren (denk aan de AH 
Limburglaan en de Jumbo aan de Hoogstraat). 

 

4.  Jaaragenda 2021-2022 - BIJLAGE: jaarplanning 2021-2022 

School: Er zijn inmiddels meerdere versies van het jaarplan gemaakt. Ik zorg dat de laatste versie 
z.s.m. jullie kant op komt. 

a. De thema-avonden van dit schooljaar en volgend schooljaar 

Ouder: We hebben net al even besproken hoe de thema-avonden waren van het afgelopen 
schooljaar. 

Ouder: Wat wilden we komend jaar ook alweer doen? Ik heb  op verzoek van de OR gekeken 
naar Helder Theater (voorstelling “Good, Better, Best” – over prestatiedruk bij jongeren). Maar, 
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zo’n avond is wel een stuk duurder dan de thema-avonden van afgelopen jaar (2 acteurs, dus 
~€1500). 

Ouder: Willen we dan één duurdere en uitgebreidere thema-avond of toch twee? Hoe zit het 
met onrust rondom verhuizing in het najaar? Misschien kunnen we beter kiezen voor één goede 
in het voorjaar? 

Ouder en Ouder pakken er met School de doorlopende leerlijn bij en geven dan duidelijkheid of 
we kiezen voor één uitgebreidere ouderavond volgend jaar, of toch twee goedkopere. 

School: Wellicht gaan we ook een ouderavond van school uit aanbieden over het 
onderwijsbeleid. Maar dat is dan een andere afzender dan de ouderraad. 

Ouder: Doen we daarnaast wellicht ook weer eens iets met verslavingen, roken en vaping? Is dit 
een ding op school (Novadic Kentron)? Wellicht moeten we dit ook nog een keer herhalen. 

Ouder: We hebben eigenlijk niet meer zoveel zicht op de doorlopende leerlijn en wat we ermee 
doen op school? School: Ik koppel hier Directie aan, dan kunnen jullie dat met haar afstemmen. 

 

Ouder: Is het ook een thema om het tijdens een thema-avond te hebben over de impact van het 
het viral gaan van filmpjes van jouw (jonge) kind op bijv TikTok?  

School: Mediawijsheid zit in het vak onderzoeksvaardigheden. Maar dat mag en moet nog meer 
aandacht krijgen. 

b. Overige activiteiten? 

Ouder: Staat er nog iets gepland dit jaar? Vast nu niet meer? 

Ouder: Is het een idee om iets leuks te doen bij de verhuizing?  Bij binnenkomst in het nieuwe 
gebouw? 

Ouder: Dropsleutels?  

Ouder:  Ja, leuk en dan met een kompas erbij! 

School:  Dat vind ik echt leuk, daar kan ik wel iets mee. 

c. Werving en Communicatie OR 2021-2022 

Ouder: Dat wil  ik vanaf volgend jaar opnieuw oppakken. Ik zal ook School vragen om een keer 
langs te komen op de ouderraad.  

 

5.  Financiën 

Ouder: Hiervoor heb ik samengezeten met Ouder. Samen hebben we een begroting gemaakt 
voor komend jaar. (onder voorbehoud dat haar kind over gaat). Ik heb ook al een voorlopige 
jaarrekening opgesteld. We hebben nog wat open posten op de begroting, zoals de verhuizing 
en wat er klaarstaat voor het lustrum. 

Met Ouder heb ik afgesproken dat ik de jaarafrekening nog maak en dat is dat in augustus klaar. 
Begin volgend jaar draag ik dan alles netjes over, ook wat betreft de bankrekeningen en de KvK. 

Wel geven we nu het advies om komend schooljaar terug te gaan naar 5 euro per ouder per 
jaar, om de uitgaven en inkomsten nu in evenwicht te houden. 

Ouder: Ik ben we benieuwd hoe het staat met de reserveringen voor bijdragen aan het 
lustrumkunstwerk, leerlingenfeest en de tafeltennistafels. 

School:  Voor het kunstwerk komt er nu een offerte. Het feest wordt voorlopig uitgesteld. De 
(betonnen) tafeltennistafels willen we ook al graag bij het tijdelijke gebouw. 
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Ouder: Als de kosten duidelijk zijn, dan weten we wat er kan. In totaal staat er 6500 
gereserveerd. Daarvan is ook afhankelijk wat we met de tafeltennistafels kunnen doen. 

Ouder: We willen die tafels dan wel weer mee nemen naar het nieuwe gebouw. Kan dat? 

School:  Vast wel, maar dat zoek ik uit. We zullen er bij de aanschaf rekening mee houden dat 
dat kan. 

 

School: Oud-leerling Willem Populier maakt een voorontwerp van een kunstwerk met als 
werktitel ‘gezicht van het verleden, kijkend naar de toekomst’, op basis van het enorme 
fotoarchief van de school. Wat ik ervan gezien heb wordt dat heel gaaf. Er wordt ook gekeken 
naar samenwerking met leerlingen die actief zijn met fotografie. 

 

Ouder: Bij overdracht penningmeester moeten ook even zorgen voor werkende bankpas voor óf 
de nieuwe penningmeester of de voorzitter. 
 

6.  Rondvraag 

Ouder (per mail): dit was een turbulent brugklasjaar. Er is nu een ouderinitiatief opgestart om kinderen 
sociale vaardigheden bij te brengen i.v.m. lockdowns in groep 7 en 8. Hoe kijken we aan tegen 
themaonderwerpen voor leerlingen (drugs, wapens, vapen, darkweb, vechten, vandalisme, challenges)? 

School: We moeten het nog meer gaan agenderen op school, dan we al doen in de doorlopende leerlijn. 

Ouder: Wellicht helpt het om te stimuleren dat leerlingen weer trots zijn op hun school. Dan wil je toch 
dat het samen en voor iedereen leuk blijft?  

Ouder: Wat gebeurt er met de leerlingen bij dit soort grensoverschrijdende zaken? School: We scherpen 
nu het beleid en consequenties aan. 

Ouder: Moeten we de onderwerpen van de doorlopende leerlijn niet updaten? School: Dat doen we elk 
jaar in overleg met GGD n.a.v. peiling van sociaal-emotioneel welbevinden onder leerlingen. Maar we 
moeten wellicht actiever met elkaar en ook met ouders op zoek naar de meest actuele thema’s. 

Ouder: Ik zie ook de ouderbetrokkenheid afnemen en daar ligt ook een factor. Ouders geven zó veel 
vrijheid, dan denken kinderen toch ook dat alles mag? Daar ligt ook een factor. Sommige ouders lijkt het 
niks te kunnen schelen. 

 

School bedankt de penningmeester voor alle jaren ouderraad en penningmeester met een prachtige bos 
bloemen. Ouder: Ik vond het erg leuk om te doen al de jaren. Zo krijg je als ouder toch een stuk meer 
mee van de school. Ik  hoop op een goede opvolger. 

 

Ouder: geen vragen 

Ouder: geen vragen  

Ouder: geen vragen 

Ouder: geen vragen 

Ouder: Geen vragen. Maar  ik vind het wel leuk om de cadeautjes voor de kinderen op hun eerste dag 
op nieuwe school te geven. Echt, als ouderraad wil ik daar kunnen zijn. Als we het maar op tijd weten, 
dat we er ook kunnen zijn. Ouder: We houden contact in de vakantie via de app. Idee: dropsleutels en 
kompas? School: Start lessen voor iedereen op de vrijdag na 5 sept. Dat zou dan een geschikte dag zijn 
om alle leerlingen welkom te heten. 
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Ouder: Ik hoor thuis veel problemen met documenten en verslagen die kwijt zijn als gevolg van het 
overzetten van de accounts. Verslagen die kwijt zijn en dan halsoverkop opnieuw gemaakt moeten 
worden omdat de deadline de volgende dag is. Soms ook met een mindere beoordeling als gevolg. 

School: Tot nu toe hebben we alles wat gemeld is al opgelost, maar lang niet alle problemen (individueel 
of grotere groepen) zijn gemeld. 

De softwaremigratie is eigenlijk twee migraties ineen, met overzetting naar de OMO-cloud. Dit is 
uitgevoerd door ICT vanuit OMO en had probleemloos moeten gaan. Maar dat is zeker niet het geval. Er 
is nog hulp en ICT-hulp beschikbaar, maar School/school heeft geen zicht op waar nu nog problemen 
zijn. Bijv. bij het vak onderzoeksvaardigheden is coulance gegeven voor verdwenen verslagen. Geef het 
dus aan als er nog ergens iets mis is, want dan wordt het opgelost. 

 

Ouder:  Is er al iets bekend van de resultaten van de schoolscan NPO? School: Die enquête sluit pas deze 
week. Helaas was er weer weinig respons tot nu toe. School duikt erin om een beeld op school- / klas-
niveau vast te stellen. Communicatie hierover volgt in een nieuwsbrief, hopelijk nog voor de vakantie. 

 

Ouder: Waren er reacties op digitaal jaarverslag?  School: De reacties waren positief, maar de meesten 
vonden het wel lang. Mooi dat er een realistisch verhaal staat. 

 

Ouder: Wat gebeurt er met het hier eerder besproken toelatingsbeleid van de leerlingenraad? School: 
Daar ben ik ingedoken en de leerlingenraad deed dat eerder met intake gesprekken. En ze besloten dan 
onderling over toelating. Vond School niet transparant of democratisch, want elke leerling moet een 
kans krijgen om deel te nemen. Dat wordt vanaf volgend schooljaar anders en transparanter opgepakt. 
En dat geldt ook voor de leerling geleding van de MR. 

 

Ouder: Wat gebeurt er met de filmpjes die door het jaar heen gemaakt zijn? School: Eerst zoeken we uit 
hoe het zit met AVG, maar dan delen we de filmpjes waar het kan (muziekavonden, Hornemann-
herdenking). 

 

Ouder: Oh nog 1 vraag tot slot. Wij merken dat kennis bij de ouders van de OR en MR blijft hangen. En 
dat is jammer, want veel van wat wij bespreken en de antwoorden zijn zinvol voor alle ouders. Zullen we 
volgend schooljaar met School eens kijken naar een kopje veelgestelde vragen op de website? School: 
Dat vind ik een goed plan. 

 

Volgende OR-vergadering en eerste vergadering komend schooljaar – 26 september 2022 
  
OR overleg 
Het volgende OR-overleg vindt plaats op 26 september in het komend schooljaar 
 
Eindhoven, 5 juli 2022 
Nicole van Overveld, secretaris 
 
Actielijst 

9-mei-22 Ouders Organiseren 2e thema-avond. gedaan 
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9-mei-22 School Opzoeken datum bedrijvenavond met het 
Joris samen, en informatie delen met 
ouderraad en alle ouders. 

gedaan 

9-mei-22 School Navragen stand van zaken jaarboek gedaan 
9-mei-22 School Kijkt na of V4 dit jaar nog een uitstapje 

/excursie / sociale activiteit heeft gepland 
gedaan 

21-feb-22 School Stukken MR besluiten doorsturen naar OR nieuw 
    
    

 
 
 


