
 
NOTULEN OUDERRAADVERGADERING  27 september 2021 
Aanvang: 20:00 uur  
 
Plaats: Microsoft Teams 
 
 
 
 
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 maandagavond 27 september 2021 wordt gehouden via Microsoft 
Teams. 
 
Aanwezig tijdens de online vergadering: Marion McCormack, Hetty Groesbeek, Linda Willemsen, 
René Eijsbouts, Jasia Janssen, René Eijsbouts, Nicole van Overveld (ouders), en Emmeken van der 
Heijden (rector vMLE) 
 
Afgemeld: Marie-José van Eekelen, Claudia Hoppenbrouwers 
 

1. Notulen vorige overleg en openstaande actiepunten – BIJLAGE: notulen 21 juni 

Geen opmerkingen. De notulen worden hierbij  vastgesteld en de actielijst wordt nagelopen 
en bijgewerkt (zie onderaan). 

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

 
 

3.   Ervaringen start schooljaar 

Ad. 3a) Ingekomen brieven en zorgen van ouders 
 
- Startgesprekken nu betere ervaring dan vorig jaar melden diverse OR leden 
- Schoolreis H5/V6 en Bayeux fijn dat gelukt is 
- Problemen Magister? 
   * Onterechte uitval bij sommige leerlingen (voorbeelden docenten) 
   * Tab Cijfers Magister verdwenen bij leerlingen (niet bij ouders) 
   * Van Maerlant-uur problemen inplanning (keuzewerktijd) 
   * Studie-uren foutief ingeroosterd 
School: Synchronisatieprobleem, wordt aan gewerkt. In brief aan ouders opnemen. Actie School 
- Geen lijst emailadressen leerkrachten op website.  
School: nog geen mailadressen, gaan wel weer komen. Foto’s is een issues (privacy). 



- Zorg coördinator niet te vinden op de website.  
School: staat er wel op, alleen zoekfunctie nog verbeteren. 
- Wanneer komt de schoolgids op de site? -> staat op de agenda van de MR vergadering morgen, 
na goedkeuring daar komt hij op de website. 
 
Ad. 3b) Roosters en planning 
- Posters Nationaal Programma Onderwijs: 
* Vast ochtendprogramma, ‘s middags ruimte voor herhaling, ondersteuning en verrijking 
(regulier al meerdere dagen t/m het 9e uur ingepland): is dat gelukt? 
School: Middagprogramma wordt de herfstvakantie ingevuld na het 7e uur. Nu al wel practica en 
individuele begeleiding. Lukte niet helemaal om goed te plannen met ruime lessentabel (breed 
aanbod, nadeel overvol rooster). Moeilijk door groepen clusters (Wiskunde D) of door 
beschikbaarheid docenten (meer dan de helft werkt minder dan helft van de tijd). Aantal 
leerjaren/leerlingen hebben soms 8e of 9e uur gepland (OR: in sommige gevallen zelfs 3 dagen 
t/m 9e en 1 dag t/m 8e uur). School geeft aan dat er toch voldoende ruimte over is om te vullen. 
Secties gaan nu aangeven waar achterstanden zitten en daarna dingen inplannen. Voorkeur voor 
een dag waarop Alfa en een dag waarop Beta centraal staat.  
    * Alle leerlingen hebben aan het einde van hun schoolcarrière een stage of project (beroeps- 
of studie-georiënteerd) gelopen/uitgevoerd -> ook diegenen die stage gemist hebben in de 3e? 
School: daar moet nog een plan van gemaakt worden.  
 
Ad. 3c) Magister.me 
- Komt er een uitleg van Magister.me en Quayn voor ouders?  
School: Magister Me is een ELO en we weten helaas niet wat er met Magister gaat gebeuren en 
ook niet met Magister Me. We hebben een contract op verenigingsniveau en zijn daarom 
afhankelijk van de beslissing van de Raad van Bestuur. Nu minimaal inzetten. Gaat nog 
gecommuniceerd worden. Volgens jaar is dus nog niet duidelijk. Erg onhandig. Door onzekerheid 
ingehaald. Zorgelijk als niet door kunnen. Aanbestedingen? 
 
Ad. 3d) Schooljaar 2021-2022 
- Coronapas voor buitenlandse schoolreizen (net als Bayeux)? 
School: over twee weken worden beslissingen over schoolreizen genomen. Eerste 
uitwisselingsschool heeft zich gelukkig al gemeld (Spanje). Is dan ook QR code nodig zoals bij 
Bayeux? School: dat was eis van de organisator (18 september vereniging). Zijn gebonden aan 
regelingen van waar naartoe gegaan wordt.  

 
4. Verbouwing en plannen 

School: Er zijn een paar opties voor verhuizing tijdens verbouwing en we hebben nog geen akkoord. 
Aan het eind van de herfst zijn er de wervingsavonden voor brugklasouders en dan willen we wel 
weten waar we heen gaan. De lesmiddagen voor groep 8 kinderen lopen ook heel goed. We hebben 
veel meer aanmeldingen dan vorig jaar. Erg fijn, nu zorgen dat we dat enthousiasme bij de kinderen 
en hun ouders kunnen vasthouden. 

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

a. Eerste thema-avond 

Ouder: - Wie wil zich inzetten voor de thema-avond? 

School: We willen vanuit school graag de ouders meenemen in formatief evalueren. Is nu 
hét thema van de onderwijsontwikkelingen waar we inzitten. Kunnen we Dominique Sluis als 
externe spreker vragen? Zij heeft ook de leerkrachten meegenomen in dit verhaal. 



Directie is contactpersoon hiervoor vanuit school. Zij heeft het toetsbeleid opgesteld en 
heeft het thema in haar portefeuille. Een docent wiskunde heeft de opleiding gevolgd en kan 
ook vanuit school mee-organiseren. 

Ouder: Ik pak deze organisatie wel op me. 

Ouder: Voor een volgende thema-avond kunnen we kijken naar: Helder Theater, bijv. in 
communicatie die hoek ouder-kind-school. Erg animerend en entertainend. Zij kunnen dit 
vast goed. Voor de 2e thema-avond? Ze was niet van het onderwerp, maar gaf het wel een 
leuk en luchtig tintje. 

Samen: - Laten we kijken of we de ouder thema-avonden hybride doen en zowel online als 
fysiek bijwonen faciliteren. 

Ouder: Kunnen we dan wel weer ’s avonds in school? 

School: Nou, er zat vroeger een avondopleiding op school en daar betaalden we de 
conciërge van. Die avondschool is naar het Joris vertrokken i.v.m. parkeerproblemen bij onze 
school (betaald). Dus we moeten dan zelf de conciërge extra betalen en zoveel middelen 
hebben we niet. Maar ook met de MR zijn we aan het kijken of we online en fysiek 
vergaderen kunnen afwisselen. Ik zal meenemen dat we ook voor de OR kijken hoe dat nu 
verder gaat. 

 

b. Overige activiteiten en ouder/kind aanvullen  

Ouder: Hebben we dit jaar kerstactiviteiten?  We willen echt graag wat doen! 

Ouder: Liefst geen plannen pas in de laatste week voor kerst aankondigen, want dan is het lastig 
voor Or ouders om tijd vrij te maken. 

School: We willen de plannen voor een kerstviering vóór de herfstvakantie helder hebben. 

 

Ouder: Wat zijn de plannen voor de open dag? 

School: Waarschijnlijk houden we die ook weer hybride voor mensen die niet fysiek op school willen 
of kunnen zijn. Alexia coördineert dit vanuit school. 

Ouder: Op de agenda staat nog de beroepenavond. Wat is dit en bestaat het nog? 

School:-  Er is tegenwoordig een bedrijvenavond op het Joris als vervanging van de beroepenavond. 
Waarschijnlijk ook nog wel hulp bij nodig. Ook gaan we nog met H4 naar Fontys Hogeschool op 19 
januari, en met V4 naar de Radboud universiteit met de bus. Zo kunnen de leerlingen zich een beeld 
vormen van wat mogelijkheden voor een vervolgopleiding. 

 

Ouder: Wat zijn de plannen voor de reünie? 

School: We wilden het op de allerlaatste dag voor de verbouwing in het oude gebouw doen. Maar 
dat ligt nog niet vast omdat die datum nog niet bekend is. 

 

Ouder: komt er dit schooljaar nog een discoavond? Die hebben de kinderen hard gemist afgelopen 
jaar. Waarschijnlijk wil de 3e klas dan ook graag komen! 

School: - Gaan we naar kijken! 

 



Ouder: Wie wil wat doen? 

Ouder: Ik wil graag met de disco-avond en kerst helpen en uitdelen! Helemaal fijn. 

Ouder: Communicatie, werving en social media -> Twee leden v.d. ouderraad, via secretariaat. 

 

c. Planning OR vergaderingen 2021-2022 

Ouder: Kunnen we nog – een extra vergadering plannen in dec/jan? Secretaris neemt hiervoor 
contact op met School voor de planning. School kondigt dit aan. 

d. Werving en Communicatie OR 2021-2022 

Ouder: Blijven we allemaal in de OR dit jaar? Ook René blijft. Fijn! 

Ouder: Hoeveel open plekken zijn er dan? 

Ouder: Ik zal dat even nakijken in de statuten. Werving nieuwe leden nemen voorzitter en secretaris 
apart wel even op ons. 
 

6. Voorbereiding ALV 

Ouder: Er staan bij de ALV altijd 4 dingen op de agenda: jaarverslag, jaarrekening afgelopen jaar, 
plannen komend jaar, begroting komend jaar. 

Ouder: Ik maak het jaarverslag wel. 

Ouder: Ik doe de jaarrekening en begroting wel. 

Ouder: Wie maakt het plan voor komend jaar? Zullen we dat In stukjes en samen doen?  

Ouder: ja, laten we dat samen doen! -> voorzitter en secretaris pakken dat op, 

 
7. Rondvraag 

Ouder: zijn er reacties op de nieuwe huisstijl gekomen? 

School: Op de huisstijl niet. Over het logo is een filmpje gemaakt en de mening gepeild en 
daar was 1/3 neutraal, 1/3 vond het mooi en 1/3 vond het niks. Verder hebben we weinig 
reacties gehad. 

Ouder: Mooi! 

Ouder: Was dat de mening van de kinderen of ouders? 

School: We hebben het personeel, ouders en kinderen allemaal bevraagd. Over de website 
kregen we overwegend positieve ongevraagde feedback. 

School: Wij hopen dit schooljaar veel leerlingen binnen te halen! Streven: minimaal 200 nieuwe 
brugklassers komend jaar, want er gaan 220 weg na hun eindexamen dit jaar. 

 

Ouder: Ik heb geen vragen, wel fijn dat meneer van Heesch weer voor de klas staat bij mijn dochter. 

Ouder: Ik heb een vraag over de van Maerlant-uren, zijn die echt verplicht?  

School: Ja, want het gaat om zelfstandigheid en zelf lessen kiezen. Dit uur is ook juist 
bedoeld zodat er extra verrijking/uitdaging geboden kan worden. Elke kind dat daar 
behoefte aan heeft kan ook voor andere opties kiezen, zoals lessen op een universiteit 
volgen. Dat kan dan ook! Het is dan echt zonde om het alleen als extra huiswerkuur uit te 
zitten. 



Ouder: Dan moeten we toch ook even met mentor gaan zitten om voor goede invulling te 
zorgen. 

Ouder: Er zijn in het verleden ook uitzonderingen gemaakt voor kinderen met extra vakken. 
Die mochten het dan evt. ook gebruiken als les voor het extra vak. 

Ouder: Ik zal de stukjes voor werving penningmeester opsturen. Verder heb ik geen vragen. 

Ouder: Hoe zit het met de zelftesten die werden uitgedeeld?  

School: De kinderen zouden ze krijgen tot de maatregelen stopten. Bij de mentor (en op de 
administratie) ligt een voorraad, waar kinderen om kunnen vragen als ze willen of zich niet 
lekker voelen. Ik ga het er met de arbo over hebben hoe we dat nu voortaan doen, nu de 
maatregelen sinds afgelopen zaterdag zijn afgelopen. 

Ouder: Ik heb het stuk gemist over het rooster en magister. Daar ervaring wij nog steeds nogal 
vreemde zaken. 

School: Bij Magister zijn er technische synchronisatie problemen en die problemen zijn 
groter dan verwacht. (Ouder meldt later: inschrijving van Maerlant-uren ging niet bij 
iedereen goed, waardoor kinderen in de strafmaatregelen zitten. Dit wordt opgelost) Dat 
verklaart iig een deel van de problemen. Met het rooster doen we het dit schooljaar 
inderdaad anders. Nu zijn de leerlingen belangrijker dan de leraren, dus die zijn niet altijd 
blij. Maar ook van leerlingen wordt een andere mind set gevraagd t.a.v. het rooster. Je hebt 
immers een lesdag met daarin lesuren en verwerkingsuren. En in bovenbouw zijn er altijd 
meer gaten in het rooster vanwege ons brede aanbod aan vakken en pakketten. Kost 
wennen, maar komt goed. 

 
Volgende OR-vergadering en ALV: 1 november 2021 19:00 uur (eerste vergadering 
komend schooljaar) 
OR overleg 
Het volgende OR-overleg staat gepland voor 1 november 2021.  
 
Eindhoven, 27 september 2021 
Nicole van Overveld, secretaris 
 
 


