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Notulen ledenvergadering, 10 februari 2020  

 

Aanwezig: Sybil Meersschaert, René Eijsbouts, Hetty Groesbeek, Claudia Hoppenbrouwers, 

Emmeken v.d. Heijden, Linda Willemsen, Marie-José van Eekelen en Marion McCormack 

Afwezig:  

 

1) Opening  

 

2) Notulen vorig overleg 

 

De notulen van december 2019 worden goedgekeurd. 

 

3) Ingekomen stukken, mededelingen van het bestuur en de (con)rector 

 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

4) Poster schoolplan  

 

Afgelopen vier maanden is hard gewerkt aan een nieuwe schoolplan. Daarvan is een poster 

gemaakt. Onderlegger moet naar de inspectie en wordt nu geschreven. Volledige tekst krijgen 

we eind van het schooljaar.  

Gekozen voor schijfletters, omdat schrijven en lezen belangrijk is. 

Gezorgd voor icoontjes met kernpunten.  

Waar staan we voor: missie 

Waar gaan we voor: visie 

Kernwaarden in blauw gedrukt (nieuwsgierigheid, aandacht en plezier)  

Bij ons mag je fouten maken.  

Waar wil je op uitkomen: een leerling met een van Maerlant diploma (aanspreken leerlingen) 

Drie thema’s met icoontje (blijven gebruiken, helderheid en structuur): 

- maatwerk (meer differentiëren, vakplan per sectie met toetsen en leerdoelen) 

- leercultuur (verbonden aan academische opleiding, intervisie docenten, motivatie leerlingen) 

- relatie met de omgeving (brainportschool) 
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Poster is bedoeld voor onszelf, werkt nu al als kapstok voor alles wat we doen.  

Er komt een nieuw logo voor 1 september en hopelijk ook een nieuwe website. 

 

5) Verslag bezoek Jos Kusters (OMO) 

 

Marion is namens de OR aanwezig geweest. Ook de MR was aanwezig. Jos is rondgeleid door 

leerlingen en heeft ook een sessie gehad met de schoolleiding. Jos heeft veel vragen gesteld 

in een open gesprek.  

 

6) Financiën en Statuten 

 

De statuten van 1993 zijn in 2004 herijkt, maar zijn niet terug te vinden. Verstandig om deze 

opnieuw vast te stellen. Marion zal nieuwe statuten opstellen en aan de OR en school 

voorleggen. Actie Marion 

René heeft het geld wat hij nog tegoed had ontvangen. ABN had in november beloofd spullen 

te sturen om de rekening op te doeken. René is vrijdag langs gegaan, maar ze geven aan niets 

meer te doen voor het bedrijfsleven. Geld van spaar- naar lopende rekening kan niet, moet 

naar de bank. Geld is inmiddels doorgestort. Volgende stap is het opdoeken van de rekening. 

Formulier moet gestuurd worden, wat Rene en Sybil moeten ondertekenen. René zorgt voor de 

formulieren en handtekeningen. Actie Rene 

ABN rekening is niet handig. Kost 10 euro, doen we niks mee. We hebben maar 6 à 7 

betalingen per jaar. Ouderbijdrage wordt gestort op de schoolrekening.  

Emmeken checkt hoe dit bij andere scholen gaat. Actie Emmeken  

Eventueel overhevelen naar ING of Rabo. Het geld blijft tijdelijk op school staan. Rene regelt 

een andere bank. Actie Rene 

Marion zal inschrijven bij KvK. Actie Marion 

 

7) Evaluatie 

 

a) Goede Doelen actie;  

Hard gewerkt, veel geld opgehaald. Actie was leuk. 

Chocolademelk en koekjes werden gewaardeerd. 

b) Open Dag;  

Was heel druk: meer dan 1000 mensen. Gigantisch veel enthousiaste leerlingen die 

kwamen helpen. OR stand werd veel bezocht, ouders hadden veel vragen, gaven veel 

reacties. Veel vragen ook over de verbouwing. Jaarboeken helpen wel bij OR stand. 

Cakes worden ook heel leuk gevonden.  
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8) Komende activiteiten 

 

a) Klankbordgroepen 2 (17 februari) 

 Datum wordt verplaatst. Komt nog communicatie over.  

b) Beroepenavond (25 maart) 

 Nog geen nieuws. Nog geen contact gehad met Hanneke. Komt goed. 

c) Symposium (8 mei) 

 Eerste schetsen aan het maken. Herdenken in de nieuwe eeuw. Leerlingen zijn bezig 

met documentaire Hornemann. Het filmen wordt ook gefilmd. Documentaire wordt 

getoond. Commissaris van de koning komt. Alles wordt gecentreerd rondom leerlingen. 

Leerlingen moeten hem gaan interviewen. Examens beginnen die dag ook. 

 Middag is voor leerlingen in de klas. In de avond voor Eindhovenaren, ouders, etc. 

 Hulp ouders nodig? Emmeken laat tijdig weten. Actie Emmeken 

d) Tweede Thema avond (19 mei) 

 Datum is vastgezet. Inhoud is per mail rondgestuurd. Offerte is geaccordeerd. 

Uitnodigingsmail (en herinnering) naar ouders (laten) sturen. Inschrijven via OR mail.  

Collegezaal is het fijnst. Anders in de studieruimte.  

Hetty en Marion maken voorzet uitnodigingsmail. Actie Hetty/Marion 

e) Van Maerlant Festival voor leerlingen (12 juni) van 16:00 tot 23:00 uur. 

Er wordt een vergunning geregeld. Er komen twee dj’s. Leerlingen gratis entree.  

Silent disco in de hoek. Wordt mooi feest. 18+ wil alcohol, maar doen we niet.  

Er wordt nog met hen gesproken om te kijken wat nodig is om ze toch te laten komen.  

f) Reünie (13 juni) van 15:00-00.00 uur.  

 

9) Rondvraag  

 

Overgangseisen op de website. Landelijk of eigen? Zijn eigen eisen. 
Er worden eetproblemen geconstateerd op school. Niet willen eten op school lijkt trend te 

worden. Er is nog niet gecommuniceerd over de implementatie leerlijn zorg; EMOGO rapport. 

Emmeken gaat hier achteraan. Actie Emmeken  

Samenwerking bejaardentehuis? Alles met lustrumjaar evalueren en kijken wat in te zetten in 

welke vorm voor de toekomst. Dan waarschijnlijk wel.  

Wanneer komt er weer een leerlingenpanel? Leerlingenraad denkt daar over na. Eenmalig met 

klassen vertegenwoordigers. Leerlingenraad groeit. Ruimte waar leerlingen de baas zijn 

maken. MR zet wanneer nodig zelf verkiezingen voor leerlingen uit.  

Vader Max Liebrant (brugklas) benaderen als potentiele nieuwe penningmeester -> gegevens 

via administratie! Actie MmC 
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10)  Sluiting  

 

Vergadering 6 april 2020 is vervallen. Volgende vergadering is 15 juni 2020 

 

Actielijst 

 

Check aanvinken kaartjes beroepenavond bij Marie-José Marion 

OR kaart laten bijdrukken Marion 

Tekstje voor Jaarboek maken (voor carnavalsvakantie) Sybil en Marion 

Nieuwe penningmeester benaderen René 

Gegevens nieuwe penningmeester opvragen Marion 

Nieuwe statuten maken Marion 

Papieren bank (laten) tekenen René 

Check hoe andere scholen ouderbijdragen innen Emmeken 

Andere bank regelen René 

KvK inschrijven Marion 

Ouderhulp symposium nodig laten weten Emmeken 

Uitnodiging thema avond maken Hetty/Marion 

N.a.v. niet eten op school  

-> check communicatie doorlopende leerlijn zorg 

Emmeken 

 


