
JAARVERSLAG OUDERRAAD 2020-2021 
 
 
 
 
 

 
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 tevens als klankbord voor de schoolleiding en de medezeggenschapsraad. 
 
De ouderraad heeft in het afgelopen schooljaar 6 maal vergaderd, waarvan één 
vergadering de Algemene Leden Vergadering was. Alle vergaderingen vonden plaats 
online via Microsoft Teams. Vanuit de directie van de school was rector Emmeken van 
der Heijden aanwezig bij alle vergaderingen.  
 
Bestuur ouderraad 
 
In het schooljaar 2020-2021 bestond de ouderraad uit: Marion Mc Cormack 
(voorzitter), René Eijsbouts (penningmeester), Nicole van Overveld (secretaris) en als 
extra leden Hetty Groesbeek, Claudia Hoppenbrouwer, Marie-José van Eekelen, Linda 
Willemsen en Jasia Janssen.  
 
Activiteiten 
 
Jaarvergadering 
Op 26 oktober 2020 is de jaarvergadering via Microsoft Teams gehouden, waarvoor 
zich geen andere ouders aangemeld hadden, naast de OR leden. Er is verslag gedaan 
van het voorgaande schooljaar, de begroting voor het nieuwe schooljaar is 
vastgesteld en de zittende ouderraad leden zijn herkozen en twee nieuwe 
ouderraadleden welkom geheten, te weten Nicole van Overveld en Jasia Janssen.   
 
Thema-avond(en) 
Aansluitend is op 26 oktober 2020 een online thema-avond gehouden met als thema: 
‘HELP! Mijn kind verdwijnt in social media of gamen’. Deze thema-avond werd 
gegeven door Laurens Veltman, van Digital Awareness (www.digitalawareness.nl).  
De avond stond in het teken van inzicht krijgen in het digitale gedrag van onze 
kinderen. Verder heeft Laurens handvatten gegeven om in contact te komen en bij te 
sturen op (de mate van) digitaal gedrag. Er waren veel geïnteresseerden ingelogd om 
de presentatie bij te wonen en het was een informatieve, interactieve avond met veel 
goede tips. 
 
Op 15 juni 2021 werd een tweede thematische ouderavond georganiseerd. Deze 
avond sprak de bekende gezinstherapeut, auteur en columnist Steven Pont met de 
aanwezige ouders. We leerden veel over de ontwikkeling van pubers en het 
puberbrein in het algemeen. Daarnaast gingen we specifieker in op de omgang met 
pubers met problemen, en dan specifiek met sombere of depressieve gedachten als 
gevolg van de coronamaatregelen van de afgelopen anderhalf jaar. Ook bij deze 
onlineavond sloten veel ouders aan. 
 
Kennismakingsavond tijdens disco-avond 



Helaas zijn de disco-avond en de kennismakingsavond voor ouders van leerlingen uit 
de 1e en 2e klas dit jaar niet doorgegaan i.v.m. corona. 
 
Kerstactiviteit 
Helaas was het ook niet mogelijk om dit jaar vanuit de ouderraad een bijdrage te 
leveren aan de kerstactiviteit i.v.m. corona. 
 
Open Dag 
Omdat de open dag op 16 januari 2021 geheel digitaal plaatsvond, werd ouders 
aangeboden digitaal in gesprek te gaan met de ouderraad. Helaas bleek daar geen 
belangstelling voor.  
 
Beroepenavond 
De beroepenavond in maart is dit jaar niet doorgegaan i.v.m. de coronamaatregelen. 
 
Online feest 
De ouderraad heeft een financiële bijdrage geleverd aan het online feest wat 
gehouden is voor alle leerlingen. 
 
Fotojaarboek 
Ook dit jaar is opnieuw aan de eindexamenkandidaten het fotojaarboek uitgereikt. Het 
fotojaarboek wordt door de ouderraad aangeboden. Het boek is tot stand gekomen 
met medewerking van leerlingen, docenten en overige medewerkers van de school. 
De voorzitter van de ouderraad heeft een bijdrage geleverd in de vorm van een 
voorwoord.  
 
Jubileumactiviteiten 
 
De uitgestelde activiteiten in het kader van het 100-jarig bestaan van school, waar de 
OR een bijdrage aan zou leveren, hebben ook dit jaar i.v.m. corona geen doorgang 
kunnen vinden. Het gaat om het Symposium ‘Herdenken in de nieuwe eeuw’, het ‘Van 
Maerlant’-festival voor leerlingen en de reünie voor oud-leerlingen. 
 
Overige activiteiten 
 
Medezeggenschapsraad 
De voorzitter van de OR heeft namens de OR alle MR vergaderingen bijgewoond als 
toehoorder.  
 
Leerlingenraad 
Helaas hebben het afgelopen schooljaar geen ontmoetingen tussen delegaties van 
ouder- en leerlingenraad plaatsgevonden.  
 
Communicatie, presentatie en werving 
De ouderraad heeft zich dit jaar gebogen over de vraag hoe we ouders beter kunnen 
bereiken. Op basis daarvan hebben we besloten dat we graag een 
communicatiekalender willen opstellen elk schooljaar, waarbij we zowel op de 
(nieuwe) website van de school als de verschillende sociale media waarop de school 
actief is aanwezig willen zijn. Nicole de Boer, communicatieadviseur van de school, is 
hierover met de ouderraad in gesprek gegaan en heeft ons uitgelegd wat er wel en 
niet mogelijk is. In het nieuwe schooljaar willen we dit oppakken, om bijvoorbeeld een 
nieuwe penningmeester te vinden. 
 



Bijeenkomst over nieuwe huisstijl en logo 
In het voorjaar van 2021 heeft de ouderraad meegedaan aan een sessie waarin de 
nieuwe huisstijl, website en logo werden gepresenteerd aan de verschillende raden 
van de school. Hier zijn we geïnformeerd over de nieuwe richting en mogelijkheden 
om de school goed en positief te presenteren. De ouderraad was erg positief over de 
nieuwe richting en keuzes. 
 
Onderwijs in coronatijd 
Een aantal leden van de ouderraad heeft in juli deelgenomen aan een interactieve 
sessie waarin werd teruggekeken op wat we hebben geleerd van een jaar onderwijs in 
coronatijd met als centrale vraag wat we niet meer gaan doen en waar we vooral mee 
verder willen gaan.   
 
Vernieuwbouw 
In oktober heeft de ouderraad deelgenomen aan een presentatie door de architect 
over de vernieuwbouw en heeft hier vragen over kunnen stellen aan hem en de 
directie. 
 
Overige met management besproken onderwerpen  
De ouderraad heeft dit jaar n.a.v. vragen van ouders en als klankbord voor school 
met het management van gedachten gewisseld over een groot aantal onderwerpen, 
zoals de gevolgen van onderwijsaanpassingen n.a.v. corona, het schoolplan, de 
verbouwing, online en hybride onderwijs, het NPO, communicatie, het toetsingsbeleid, 
voortgangsgesprekken, enquêteresultaten, kennismakingstrajecten nieuwe leerlingen, 
schoolresultaten, excursie mogelijkheden, online pesten en het mentoraat.  
 
De ouderraad is aan het eind van het schooljaar één keer fysiek bij elkaar gekomen, 
om elkaar eindelijk weer eens in levende lijve te spreken, waarbij in een achtertuin 
genoten is van een heerlijke high tea.  
 
 
Eindhoven, november 2021 
Marion McCormack, Voorzitter 
 


