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NOTULEN OUDERRAADVERGADERING  21 juni 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. 
 
1) Opening 
De ouderraadvergadering van maandagavond 21 juni 2021 wordt gehouden via Microsoft Teams. 
 
Aanwezig tijdens de online vergadering: Marion McCormack, Marie-José van Eekelen, Hetty Groesbeek, 
Linda Willemsen, Claudia Hoppenbrouwers, René Eijsbouts, Jasia Janssen, René Eijsbouts, Nicole van 
Overveld (ouders), en Emmeken van der Heijden (rector vMLE) 
 
Afgemeld: niemand 
 

1. Notulen vorige overleg en openstaande actiepunten – BIJLAGE: notulen 16 april 

Geen opmerkingen, notulen vastgesteld en akkoord.  

Ouder: kijkt de actielijst na en constateert dat bijna alles is gedaan. 

School: zijn voor het innen van de ouderbijdrage afhankelijk van nieuw financieel systeem betaalmails 
van OMO. Fouten zijn ontstaan, omdat dat systeem een paar mails niet heeft verstuurd. Sommige 
ouders krijgen per ongeluk nu alleen de aanmaning en daar nam Schoolmedewerker contact over op. En 
ook ouders die nog geld tegoed hadden zou nu verrekend moeten zijn. Schoolmedewerker heeft nu 
gezorgd dat alles tot op ouderniveau gecheckt is en dat het klopt.  

Ouder: nu kunnen alle acties op gereed worden gezet en nieuwe acties worden toegevoegd. 

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

Ouder: geen ingekomen stukken, Secretaris ook niet. Tweede themavond is goed gegaan en verwerkt. 

School: voor leerlingen nog even spannend i.v.m. laatste toetsweek 

School: verhuizing naar tijdelijke huisvesting komend schooljaar is hoofdpijn dossier i.v.m. krappe 
planning en onzekere beschikbaarheid tijdelijk huisvesting. 

Nieuwe logo en nieuwe website zijn al aan ons getoond, komt komend schooljaar naar buiten toe. 
Nieuwe T-shirts (3 modellen) voor alle leerlingen voor de gym. Alle andere dingen worden ook 
vervangen zoals schoolpassen i.v.m. nieuwe logo. 

Website wordt komende weken gevuld met tekst en beeld en dan is de site in augustus voldoende 
toonbaar en dan gaat alles in 1 keer over. Nog 4 weken en dat moet lukken. 

3.  Ervaringen onderwijs afgelopen periode en kijken naar einde schooljaar 

a. Ingekomen brieven of andere zorgen van ouders 

Ouder: niet meer gehad in laatste periode 

Ouder: compliment voor maatwerk geleverd door school afgelopen periode en zij en hun kind voelen 
zich erg gesteund. Heel goed op persoonlijke situatie ingespeeld en goed begeleid. 
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Ouder: wat minder positieve geluiden gehoord en zelf ook een mindere ervaring gehad. Verschil in 
docenten kan heel groot zijn in hoe ze omgaan met onze pubers. En welke uitspraken ze kunnen doen 
tegen kinderen, die erg demotiverend kunnen vallen, bijvoorbeeld “Dat kan lastig worden om dit jaar 
nog op te halen”. Met name bij kinderen die het in de eerste periode ook al lastig hadden, die moeite 
hebben om weer de motivatie te vinden om er weer voor te gaan. 

School: erg vervelend om te horen. Is het teruggekoppeld aan de docenten in kwestie? 

Ouder: vermoedelijk niet, want het blijkt toch lastig om dat te doen voor leerlingen zelf, maar ook voor 
de mentor. 

School: ik merk het ook vanuit de leerlingenraad dat dit erg lastig is, terwijl docenten zich echt niet altijd 
bewust zijn van hun (negatieve) impact op het kind. Laat het dan toch weten, ook via 
mentor/afdelingsleider of School. Het gesprek helpt wel in de bewustwording, ook om de docenten te 
helpen groeien. Ook als het jullie betreft, mail dan maar gewoon 1-op-1 naar School. Zij zal dit 
vertrouwelijk behandelen. 

Ouders: het blijft toch een “hij zei-zij zei” situatie en dat is geen beschuldiging aan de docent, maar ze 
op hun uitspraak aanspreken kan wel net verkeerd vallen. 

Ouder: ik had het ook docenten erg gegund om de Steven Pont ouderavond te kijken, om je bewust te 
zijn van je impact op je pubers.  

School: er was ook een dergelijke Steven Pont-avond vanuit de VO-raad die docenten konden 
terugkijken.  

Ouder: ik heb vanuit H2 weer een verhaal van kinderen die mochten blijven zitten en andere kinderen 
mochten dat weer niet (en zouden dan van school af moeten). Navraag bij de mentor leert dat dat pas 
bepaald wordt na de pww3 in het docentenoverleg. Dus als ouder kun je ook even navraag doen en een 
fact-check doen, wat een hele hoop (negatieve) emoties bij ouders en kinderen had kunnen voorkomen. 

Algemeen: sowieso is communicatie in ouders-kinderen-school driehoek een goed onderwerp voor een 
thema-avond. 

b. Een vooruitblik naar eindexamenresultaten, bevorderingen dit schooljaar 
School: examenresultaten eerste tijdvak: 88% havo, 89% vwo is geslaagd. Uiteindelijke resultaten 
worden pas op 13 juli bekend. Dan zijn de resultaten van de latere tijdsvakken en alle herkansingen 
bekend.  
 
Ouder: complimenten dat eindexamengala in dinervorm toch kan doorgaan. 
 
Ouder: er is veel te doen over bevorderingen dit jaar, zeker met laatste pww3 in het vooruitzicht. 
 
Ouder: H2 – als ze van school moeten is het eigenlijk te laat om nog op zoek te gaan naar andere school 
i.v.m. opendagen/meelopen.  Wellicht is het goed om hierover nog iets vanuit de mentoren te laten 
weten? 
 
School: dit proces is elk jaar hetzelfde en het is ook erg ellendig, maar dat is nu niet anders door corona. 
En we weten dat het vinden van een plek op een andere school al lastig genoeg is, dus introductie of 
meelopen is geen optie in deze situatie. Daarom geven we vanuit school al in april bij twijfel de 
waarschuwing: kijk vast uit naar andere school om te voorkomen dat je na pww3 nog moet gaan 
zoeken. Brief gaat naar alle kinderen die er dan als moeilijk of twijfelachtig voorstaan in de onderbouw. 
 
School: bevorderingsnormen zijn niet versoepeld, maar er komt volgend jaar wel een kansklas (betaald 
uit NPO-gelden) om leerlingen toch in de 2e te kunnen laten zitten en te laten herkansen. Andere 
maatregelen: H3 hoeft sinds pww2 alleen de profielvakken nog te volgen, extra wiskunde in V5. 
 
Ouder: H3 heeft tijd lang (langer dan 2 weken) geen NL gehad.  
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School kijkt het na, zou niet moeten mogen. Na twee weken wordt normaal gesproken vervanging 
ingezet. 
 
Ouder: hoe zijn de andere, uitgebreidere voortgangsgesprekken bevallen? 
School: deze gesprekken en formulieren waren bedoeld om ook leerlingen actiever en reflectiever te 
maken op hun resultaten. Dat lijkt goed verlopen voor de leerlingen die nog een stapje extra moeten 
zetten. Onze zorgen zitten nu dus ook bij de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben en die zijn 
wellicht onderschat of onderbelicht gebleven zijn in dit rare schooljaar. Mentoren zijn nu plannen aan 
het maken om ook voor volgend de kinderen goed te begeleiden op basis van deze informatie. 
 
Ouder: mijn vraag was ook hoe de gesprekken zijn verlopen. Leerlingen hebben er veel werk in 
gestoken, maar bij sommigen was het gesprekje heel kort en teleurstellend en werd alleen gemeld dat 
ze niet besproken zijn in het teamoverleg. 
School: dat is zonde, want juist ook bij die kinderen kan wat extra aandacht zeker zin hebben. 
Hetty: wellicht toch even evalueren via afdelingsleiders om te zorgen dat alle mentoren hier de juiste 
zorg aan deze gespreken geven, ook bij de kinderen waar het goed mee lijkt te gaan. 
 

c. Schoolscan NPO (nationaal programma onderwijs) 
School: de NPO-leerlingenenquête is een van de bronnen die we als school en vanuit OMO gebruiken 
om te bepalen waaraan de extra NPO-gelden besteed zullen worden. Er is ook op 6 juli een gelegenheid 
voor ouders en externen (waarschijnlijk in de vorm van de OR- en MR-ouders) tot inspraak en nog een 
sessie met leerlingen en een met het team. Op basis daarvan komt er een plan om de achterstanden in 
te halen en te voorkomen in het komend schooljaar. Ons gezamenlijk plan wordt dan, net als het 
schoolplan maar dan in sneltreinvaart, opgesteld nog voor de zomer. Het geld moet besteed worden 
aan zaken uit de menukaart van de overheid (vrij algemeen en uitgebreid, dus voldoende keuze om te 
doen wat we nodig hebben). 
De enquêtes blijven we elk half jaar uitzetten. Zo kunnen we de leerlingen ook langdurig volgen. 
Daarnaast zouden we ook van elke leerling er twee extra binnen willen hebben (elke ouder 1), maar er 
zijn technische problemen. Dus is het even de vraag of het nu weer wel werkt. Er kunnen er 1800 
binnenkomen en er zijn er nu 200. 
En dan hebben we per leerjaar, per klas en per leerling inzichten. Bovendien doen alle OMO-scholen dit, 
dus dan heb je 60.000 resultaten, wat een fantastische benchmark is om je onderwijskwaliteit te 
verbeteren. Uiteraard wordt dit geanonimiseerd verwerkt en gebruikt voor inzichten op leerjaar en 
klasniveau. Alleen waar het de 1-op-1 adviezen aan de leerling zelf betreft, zullen de persoonlijke 
inzichten gebruikt worden om het onderwijs af te stemmen op de behoeften. 
 

d. Schooljaar 2021-2022 
School: we hebben de planning alleen nog op hoofdlijnen vastgesteld. Als de jaaragenda er is, dan stuurt 
ik hem aan de OR door. 
Ouder: lukt dat voor de vakantie? 
School: dat is wel het streven! 

 
4. Verbouwing en plannen 

School: dit heb ik net ook al toegelicht. Alles hangt op de tijdelijke huisvesting, maar planning is nog 
steeds dat we de bouw gereed willen hebben in september 2023. 

In de Jacob en in het hoofdgebouw hebben we grote multifunctionele ruimtes waarin docenten (die dat 
hebben aangegeven) als experiment in duo’s kunnen lesgeven. Hier gaan we komend schooljaar op 
kleine schaal mee starten en dan evalueren om te kijken hoe dit bevalt. Dit kan je dus tegenkomen voor 
jouw kind. In deze ruimtes kunnen we ook de werkplekken vrijer indelen, om andere lesvormen beter te 
ondersteunen. Voor nu gaan alleen duo-leerkrachten van start die zich hier zelf en met een plan voor 
hebben aangemeld. 
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5.  Jaaragenda: 

a. Tweede thema-avond 15 juni 2021 

Ouder: we hebben deze thema-avond gehad met Steven Pont als spreker over het puberbrein en 
omgaan met depressieve gevoelens, met name in deze coronatijd. We hadden een fijne opkomst en er 
staat sinds vandaag ook een verslag op de website. Alleen ouders die vooraf hadden aangegeven niet te 
kunnen, of die het begin hebben gemist en School hebben de opnames gehad, zoals afgesproken met 
Steven. 

School: we hebben vanuit school de wens om volgend jaar een webinar te doen over formatief 
evalueren. Dat zijn dus niet alleen toetsen zonder punt, maar hebben een veel breder doel, terwijl we 
zien dat het door ouders en kinderen wel nog vaak zo wordt gezien. Dit lijkt ook de OR een goed idee en 
houden we vast voor volgend jaar. 

b. Overige activiteiten/planning - BIJLAGE: jaarplanning 2020-2021 

 

Ouder: G3 had in de tweede periode maar 1 punt per vak wat meetelt. En deze periode wordt er zoveel 
ingehaald dat er veel toetsen maar formatief zijn gemaakt om het toch te “mogen” doen.  

School: hier zijn docenten ook op aangesproken, want dit was expliciet niet de bedoeling van de laatste 
schoolperiode. 

Ouder: ja, want dan wel hele hoge werklast op deze manier en telt in de ene klas wel en in de andere 
klas niet mee voor punt. 

Ouders signaleren ook dat er toetsen worden gehouden in de laatste schoolweek voor de pww3 

School: ook dat is niet hoe het hoort. Hebben jullie voorbeelden voor me? Om welke klassen gaat dit 
bijvoorbeeld? Proefwerken -> G3, G1b, SO -> H2a, A3a 

 

Ouder: geldt dit ook voor opdrachten, projecten, presentaties, boekverslagen etc die in deze week nog 
ingeleverd moeten worden? Mag dat wel? 

School: Dat is lastiger, want hier spelen verschillende zaken. Er zijn docenten die er toch een toets nog 
tussenproppen, of er een opdracht van maken om het “toch te mogen”, en er zijn leerlingen die te laat 
begonnen zijn aan een opdracht van het begin van het jaar en die nu nog moeten afronden. Het PTD 
(programma toetsing en doorstroming) is bedoeld om hier meer lijn en structuur in te brengen, maar 
corona gooide weer roet in het eten. Wel is dit nog steeds de richtlijn, dus kijk het bij twijfel ook hierin 
na. 

 

Ouder: ik vermoed dat de proefwerkweekplanning weer een uitdaging was dit keer? Mijn kind heeft een 
heel ongelukkig rooster. 

School: ja, zeker in de bovenbouw met alle clusters. We doen ons best, maar kunnen het niet voor elk 
kind optimaliseren, helaas. 

 

c. Planning OR vergaderingen 2021-2022 

6.  Financiën 
Ouderbijdrage, uitstapjes, overdracht penningmeester en gereserveerde bedrag lustrum 

Ouder: mooi stukje ontvangen over de rol van penningmeester, dus we kunnen zo snel mogelijk aan de 
slag met de werving. 

School: schakelen jullie zelf met Communicatie? 
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Ouder: ja, ze gaf ons vorige keer al goed uitleg over wat het beste zal werken (LinkedIn). 

 

Ouder: we hadden tijdens het vorige overleg aangeven nog te kijken wat we als OR aan het onlinefeest 
konden bijdragen. 

Ouder: we dachten aan een bijdrage vanuit de OR van € 500,- , die prima overgeboekt kan worden. 

School: super fijn, dankjewel! 

Ouder: regel ik met Schoolmedewerker. 

Ouder: zijn de andere online schoolfeesten nog gehouden waar we het vorige keer over hadden? 
Brainport, scholen regio Eindhoven? 

School: nee, die zijn allebei niet doorgegaan helaas. Dus we hadden de primeur met ons online feest. 

 

7. Kennismakingsdag nieuwe brugklassers 

School: 30 juni is de kenningsmakingsdag voor nieuwe brugklassers. We hebben nog extra inschrijvingen 
gekregen, dus we komen in totaal op 195 brugklassers voor volgend jaar. Dat is fijn, want dan zijn we uit 
de dip. Niet dat we dan meteen weer groeien, want er zwaaien 220 leerlingen af dit jaar, maar het 
stabiliseert in ieder geval. Wellicht is dit ook een goede kans om de OR onder de aandacht te brengen bij 
de nieuwe ouders? Wellicht kunnen jullie de kaartjes uitdelen? 

Ouder: daar kom ik bij de OR via de mail op terug, om te zien wat we ervan kunnen maken. 

8. Rondvraag 

Ouder: nee 

School: nee 

Ouder: 30 juni kan ik niet - > Ouder: we kijken wel wie er wel kan 

Ouder: geen vragen 

Ouder: stuur maar info voor 30 juni, dan kijk ik wat er kan 

Ouder: geen vragen 

Ouder: wanneer is de uitreiking van het jaarboek? School: normaal tijdens diploma-uitreiking door 
voorzitter ouderraad, maar het boek wordt samengesteld door leerlingen en het is dus leuker hen dit te 
laten doen. Alleen dit jaar is het een marathon per mentorgroep van donderdagochtend t/m 
vrijdagavond. Dus dit jaar ook zelfde doen als vorig jaar: meegeven in tasje per leerling. 

School: ik zal de drukproef nog naar de OR sturen voor controle. 

Ouder: jammer dat dit jaar de gymnasiumdag alleen voor klas 1 en 2 is gehouden en niet voor de hele 
onderbouw. School: vraagt na waarom dit zo is. 

Ouder: laptops -> de derdeklassers zijn destijds als eerste gestart. Komt er een nieuw aanbod? School: 
kijkt het na 

Ouder: normaal eindigen we het jaar met een etentje of een borrel. Leek ons een goed idee om dit jaar 
iets leuks buiten te doen bij Marion in de tuin. Bijv een high-tea. Is hier animo voor en kunnen we een 
datum prikken? Rest: leuk idee! Marion stuurt datumprikker. 

Ouder: vraagje of iedereen mee wil denken over wat we komen schooljaar kunnen posten vanuit de 
ouderraad. Als iedereen 1 onderwerpje of vraag heeft, dan hebben we het schooljaar alweer vol en 
komt het niet op Jasia en mij neer om alles te bedenken. Uiteraard mag je altijd vragen om hulp bij het 
schrijven, maar het verzinnen is vaak het lastigste. 
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Volgende OR-vergadering: 27 september 2021 19:00 uur (eerste vergadering komend 
schooljaar) 
OR overleg 
Het volgende OR-overleg staat gepland voor 27 september 2021. -> datum volgt zodra jaarplanning 
van school is gedeeld.  
 
Eindhoven, 21 juni 2021 
Nicole van Overveld, secretaris 
 


