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NOTULEN OUDERRAADVERGADERING  9 mei 2022 
Aanvang: 19:00 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 9 mei 2022 wordt gehouden via Microsoft Teams. 
 
Aanwezig tijdens de online vergadering: Marion McCormack, Rob Meurders, Linda de Wit, Nicole van 
Overveld, Claudia Hoppenbrouwers en Marie-José van Eekelen (ouders), en Emmeken van der Heijden 
(rector vMLE) 
 
Afgemeld: Hetty Groesbeek, Jasia Janssen en Linda Willemsen. René Eijsbouts heeft zich niet afgemeld, 
maar is wel afwezig. Emmeken sluit vanaf 19:30 uur aan 
 

1. Notulen vorige overleg en openstaande actiepunten – BIJLAGE: notulen 21 februari 2021 

Geen aanvullingen op de oude notulen. 

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

Ouder: ik heb geen ingekomen stukken binnengekregen, maar wel telefonisch input gekregen van ouder 
namens een grotere groep ouders. Ik heb hiervan een lijstje gemaakt, dat ik later nog uitwerk. Deel van 
de vragen laat ik straks al in de rondvraag terugkomen.  
 

School: heeft geen ingekomen stukken. School (H4 en V5) is op reis geweest, zonder dat er mensen ziek 
(corona) zijn geweest en alles is goed verlopen. Reacties van de leerlingen ook heel tevreden en 
iedereen die mee op reis wilde kon mee op reis (naar Ommen (bivak), Valencia, Berlijn of Griekenland). 
Vier goed gevulde reizen en voor sommigen niet helaas de eerste keus, maar toch heel tevreden. De 
bivak in Ommen was een heel bijzondere reis die echt een band heeft gesmeed tussen de leerlingen. Ik 
gun het iedereen om minstens een keer tijdens je schooltijd met elkaar op bivak te gaan. 

 

Ouder: er leven zorgen onder kinderen (v4) over de buitenlandreizen voor komend jaar, mn. 
Gymnasium leerlingen. Er gaan namelijk geruchten dat ze niet meer doorgaan. 

School: allereest hebben we het idee om elk jaar te wisselen tussen Griekenland en Rome. Dus het ene 
jaar naar Rome, volgend jaar naar Griekenland. Maar, de financiering van de buitenlandreizen hangt 
allemaal wel af van de vrijwillige ouderbijdrage. Dat is spannend, zeker als die vrijwilligheid betekent dat 
je minder geld binnenkrijgt en je het als school niet meer kunt betalen. Met alle Brainport-scholen zijn 
we aan het kijken of we iets van sponsoring hiervoor in de plaats kunnen krijgen, om te zorgen dat de 
reizen wel uitvoerbaar en betaalbaar blijven voor school. 
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Ouder: het is ook een optie om de leerlingen hier ook mee aan de slag te laten gaan. Laat ze dan wel 
geld werven voor het totaalbedrag, zoals dat ook gebeurt bij de scouting voor de kampen. Zo kan toch 
iedereen mee, zonder individuen daarop aan te kijken en daar werk je als groep dan samen naartoe. 

3. Voortgang verbouwing en plannen 

School: Alles gaat door! We zijn dan ook inmiddels de verhuizing aan het voorbereiden. De aanbesteding 
van de aannemer loopt en die kan dan na de bouwvak starten. 

In de Von Flowtow-laan gaan we ons in het gebouw organiseren, zoals we ook na de verbouwing willen 
werken. Zo plaatsen we dus al vakken met onderlinge samenhang bij elkaar. 

En in juni komen de kinderen uit groep 8 kennismaken, maar dan nog wel in het huidige gebouw. En 
komend schooljaar starten we voor iedereen met kennismaken met het nieuwe gebouw. 

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

a. De thema-avonden van dit schooljaar  

Ouder: 2e thema-avond staat op de agenda. Daar gaat Ouder achteraan als het goed is (check door 
Ouder). Ouder gaat helpen met organiseren. De spreker die avond wordt Ivo Meiland over de herkomst 
huidige gedrag, korte lontjes, frustratie en teleurstellingen. De avond wordt voor ouders én docenten. 
We kunnen even kijken of het hybride kan. Dat is wel de wens van de ouderraad. 

 

b. Overige activiteiten? 

Ouder: het gala gaat door denk ik?  

School: ja gaat door, maar dan in het Parktheater. Een hele mooie locatie, ook mooi met aan komen 
rijden en fotograferen. 

 

Ouder: in de diploma-uitreiking zelf hebben wij als OR geen rol in, behalve dan de uitreiking van het 
jaarboek. Ligt dat op schema? 

School: dat vraag ik morgen even na hoe ver het daarmee staat. Half juni komen de eerste drukproeven 
dan gaat dat ook naar de OR. 

 

School:  we zijn aan het kijken naar leerlingenfeest, maar het is nog niet zeker of het eind van dit  
schooljaar nog lukt of begin komend jaar wordt. 

 
Ouder: Wat is de status van de beroepenavond?  

School: Die vindt niet meer plaats in de oude vorm. Deze is veranderd in bedrijvenavond samen met het 
Joris-college. Wanneer die plaatsvindt, zoekt School op. Communicatie en kennis hierover ontbreekt bij 
de aanwezigen. 

 

Ouder: zullen komende keerweer  fysiek vergaderen met de ouderraad? 

School: dat kan nu weer wel op school. Wel mooi om de laatste van het schooljaar weer elkaar eens in 
het echt te zien. 

 

c. Werving en Communicatie OR 2021-2022 

Ouder: ik heb net voor het overleg de oude planning gedeeld. Ik wil graag kijken of we nog 2 berichten 
weten te maken dit schooljaar. 
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Ouder:  ik zorg voor het berichtje voor de 2e thema-avond. 

 

School: is het een idee om het over ouderparticipatie te houden, met wat quotes van de ouders / 
ouderraadsleden? 

Ouder: is dit een idee om een interview met een van ons te doen? 

Ouder: misschien niet meteen te groot maken en dit schooljaar gewoon alleen een bericht met quote te 
doen. En komen jaar kunnen we ook kijken naar interviews of podcasts? 

We delen ideeën, maar het moet nog even landen. Ideeën voor berichten worden geopperd over o.a. 
het jaarboek, onze eigen ervaringen in de ouderraad e.d. 

Ouder: ik heb een idee om podcasts te maken, met interviews met mensen met een bepaald beroep 
voor vakkenkeuze / beroepenavond. Vooral als kinderen ergens over twijfelen, kun je ze als decaan ook 
gericht naar bepaalde podcasts verwijzen. Ook is het best een idee om al eerdere leerjaren mee te laten 
profiteren bijv. bij keuze tussen atheneum/gymnasium of alvast in de 2e. 

5.  Financiën 
Onder andere ouderbijdrage, uitstapjes en gereserveerde bedrag lustrum 

Penningmeester is er niet.  

6.  Rondvraag 

Ouder:  Huidige 4e-jaars hebben bijna alle uitstapjes, en maatschappelijke stages e.d. gemist vanwege 
hun afgelopen corona-schooljaren. Is het nog mogelijk voor specifiek die groep leerlingen nog iets te 
organiseren buiten de deur, wat zowel sociaal/leuk is, maar ook eens buiten school kijken.   

School: dan heb je het vast over V4 vooral, want H4 is op reis geweest?  (dat blijkt te kloppen). Ik zal 
kijken wat er nog kan dit schooljaar. 

 

Ouder: geen vragen 

 

Ouder: hebben we Oekraïense kinderen op school?  

School:  Nee, die kinderen gaan in Eindhoven allemaal naar de Broodberglaan, zowel leerlingen als 
docenten uit de Oekraïne. 

 

Ouder: geen vragen 

 

Ouder: geen vragen 

 

Ouder: n.a.v. vorige thema-avond zijn vragen van ouders gesteld over Magister en MagisterME. We 
misten als ouders toen ook de link met de poster in de klas over formatief evalueren. (is inmiddels 
nagestuurd). 

School: we zouden de presentatie doorsturen en als mensen vragen hadden konden die beantwoord 
worden. Dat hebben we gedaan. Er is er 1 gesteld per mail en beantwoord. 

Ouder: wat ik me herinner, zaten de vragen breder. Ouders wilden met name graag weten hoe het in de 
praktijk wordt geïmplementeerd op school. De antwoorden van School werden zeer gewaardeerd door 
de aanwezige ouders. 

Ouder: dat zijn kleine stappen op een lang pad, dus je kunt dat niet zo precies vertellen misschien. 
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Ouder: heb het zelf nagevraagd bij de mentor en die wist eigenlijk ook niet hoe het zat met formatief 
evalueren. Het lijkt me toch echt wel fijn om te zien hoe de roadmap van school eruitziet en waar we 
staan. 

Ouder: En hoe je als ouder kan volgen hoe de school daarin vooruit gaat, maar ook hoe het met je kind 
gaat op het vlak van formatief evalueren. 

School: Daar schrik ik wel van dat een mentor dat antwoord geeft, dat is wel een signaal. We zijn aan 
het kijken of we, maar dat wordt waarschijnlijk volgend schooljaar, misschien wat vragenuurtjes kunnen 
organiseren voor ouders over dit thema. Niet als een heel ‘zendend’ medium, dus met een presentatie, 
maar heel open en interactieve bijneemkomst over de invulling van formatief evalueren op school. 

Ouder: ik denk dat je er dan goed aan doet om ook ruimte te bieden voor gewoon heel praktische 
vragen als ouder. Waar vind ik MagisterME op mijn telefoon? Hoe lees ik dat? Wat kan ik vragen aan 
mijn kind? Een set veelgestelde vragen op de website kan hier al bij helpen. 

 

Ouder: vanuit de ouders is ook de vraag binnengekomen of het mogelijk is om de Rots-Water training in 
meer klassen te geven?  

School: die zetten we echt alleen in, in klassen waar problemen zijn. De training kan worden 
aangevraagd door de mentor en wordt ingezet in overleg met de afdelingsleider. 

Gesprek gaat verder over de vraag achter de vraag. Na 2 coronajaren zien we in de breedte problemen 
met concentratie, stress, beter inzicht of overzicht in de eigen kennis en skills te krijgen.  

Mentoruren zien de aanwezige ouders van de ouderraad vaak ingevuld worden als passief vragenuurtje, 
huiswerkuur of ze mogen eerder naar huis. Niet als uur waarin skills of kennis besproken of gedeeld 
worden.  

School: zien jullie dat ook in de onderbouw? 

Antwoord is gemengd, maar daar lijkt het wel inhoudelijker ingevuld te worden dan in de bovenbouw. 
Het is zeker een duidelijk signaal wat School meeneemt. 

Bij geen verdere vragen sluit Ouder de vergadering. 

 

Volgende OR-vergadering en laatste vergadering dit schooljaar: 4 juli 19:00 uur  
OR overleg 
Het volgende OR-overleg staat gepland voor 4 juli 2022. 
 
Eindhoven, 9 mei 2022 
Nicole van Overveld, secretaris 
 
Actielijst 

9-mei-22 Ouders Organiseren 2e thema-avond. nieuw 
9-mei-22 School Opzoeken datum bedrijvenavond met het 

Joris samen, en informatie delen met 
ouderraad en alle ouders. 

nieuw 

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

/excursie / sociale activiteit heeft gepland 
nieuw 

    
21-feb-22 Ouder Delen communicatiekalender 2022 

ouderraad 
gedaan 

21-feb-22 School Stukken MR besluiten doorsturen naar OR nieuw 
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21-feb-22 Ouder/ Ouder Aankondigingen 1e thema-avond gedaan 
21-feb-22 Ouder Bericht penningmeester LinkedIn februari gedaan / on hold 

 
 
 
 


