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NOTULEN OUDERRAADVERGADERING  21 februari 2022 
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 21 februari 2022 wordt gehouden via Microsoft Teams. 
 
Aanwezig tijdens de online vergadering: Marion McCormack, Hetty Groesbeek, Linda Willemsen, René 
Eijsbouts, Jasia Janssen, René Eijsbouts, Rob Meurders (iets later), Linda de Wit, Nicole van Overveld 
(ouders), en Emmeken van der Heijden (rector vMLE) 
 
Afgemeld: Claudia Hoppenbrouwers en Marie-José van Eekelen 
 

1. Notulen vorige overleg en openstaande actiepunten – BIJLAGE: notulen 20 december 2021 

Kort voorstellen van ouderraad aan nieuw lid en andersom. Ze voelt zich betrokken bij school en hoopt 
zo meer band met school te krijgen en te houden. 

Ouder heeft de notulen gelezen en heeft wel vragen, maar wil graag even kijken hoe zo’n overleg nou 
gaat. En bewaart de vragen tot het einde van de vergadering. 

 

Ouder: vervolgvragen. Bij punt 3 – aandacht voor formatief evalueren –  de ouder thema-avond wordt 
georganiseerd op korte termijn. Maar ik vroeg me af hoe dat nu bij de leerlingen gaat? Is daar aandacht 
voor?  

School: dat hebben we ook besproken op verzoek van de leerlingenraad: bij sommige lessen gaat het al 
heel goed, bij andere nog helemaal niet. Centraal staat feedback krijgen van de docenten. Leerlingen in 
de leerlingenraad vroegen daarom om een poster in de klas, waar ze als leerling op kunnen terugvallen. 
Deze is gemaakt en gedeeld. De poster hangt vanaf volgende week in alle lokalen. Hopelijk gaan 
leerlingen er in de klas om vragen en te zeggen ‘dit heb ik nodig’. Derde stap die we nemen als school is 
het coachen van mentoren en regelmatig bijscholen en opleiden van docenten. Het is immers geen 
opzet dat docenten niet genoeg feedback geven, maar het wordt in het enthousiasme en de lessen nog 
wel eens vergeten 

 

Ouder: we hadden ook een punt over de invulling mentor- en Van Maerlant-uren? Er lag een voorstel bij 
de MR en die zou na goedkeuren gedeeld worden met de OR. Is die al zover dat hij kan worden 
gedeeld? 

School:  oh, ik dacht dat ik dat gedaan had, maar dat ben ik blijkbaar vergeten. Die deel ik snel alsnog. 
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Ouder: ik herken me niet in mijn uitspraak ”om tijdens de OR niet specifieke verhalen te delen over 
eigen kind”. Natuurlijk kan en mag je als ouder toetsen in de OR wat je bij je kind opmerkt. Maar als het 
kind-specifiek blijkt, dan graag buiten de OR verder oppakken. 

Ouder: ik pas hier de notulen op aan. 

 

Ouder: er zou buitenschoolse activiteiten en extra aanbod komen? Wat is hiermee gebeurd? 

SChool: we hebben extra aanbod gerealiseerd voor sporten, mindfulness, tassen maken en andere 
workshops. Helaas blijkt er weinig animo onder de leerlingen te zijn op dit moment, ondanks dat ze er 
zelf om vroegen. Bij mindfulness waren er zelfs nul inschrijvingen. We organiseren de activiteiten op de 
middagen waarop er geen npo-uren zijn (dinsdag en vrijdag). Op de dinsdagmiddagen kan in principe 
iedereen (buiten schoolballet want die trainen en de persgroep die vergadert). Onderbouw zou op 
vrijdagmiddagen ook tijd hebben.  

Ouder: ik heb dit ook uitgevraagd bij ouders en kinderen van de kans-klas (2 havo). Die kinderen 
verzuchtten dat de rots-en-water-training genoeg was, en mindfulness er bovenop was een beetje veel. 

School: we zien dat de achterstanden na alle lockdowns niet zozeer op cognitief vlak zitten, maar op 
elkaar leren kennen, contact maken, leren-leren, weer tot rust komen etc. Het is erg onrustig in de 
school, veel geklets wat alsmaar doorgaat, ook tijdens de lessen. 

Ouder: wie krijgt de rots-en-water-training? 

School: die geven we nu specifiek in klassen waar de groepsdynamiek niet positief is. Maar het is een 
goede training en ik gun het meer klassen en kinderen, eigenlijk. 

 

Ouder: vorige keer spraken we over een aanvullend schoolplan over het leveren van maatwerk aan alle 
kinderen. Dit plan is gepresenteerd in de MR. Daarna zou er input opgehaald worden bij OR en ouders, 
etc. 

School: dit lag inderdaad even stil, omdat we op school druk waren met andere zaken. Pakken we in 
maart weer op. Ons maatwerk is er nu voor LOOT-leerlingen (topsport) en Plato. Maar we moeten echt 
eens kijken of we dit breder en gestructureerd kunnen inzetten. Daarover willen we breder gesprekken 
houden, met ouders, ouderraad en verder. 

 

Ouder: Over de leerlingenraad is vorige keer gemeld dat deze volwassener en professioneler aan het 
worden is. Zit er een maximum aan de leerlingenraad? En wie mag er deelnemen? Daarnaast vroeg ik 
me af hoe ze de inhoud van besluiten en vergaderingen naar rest van de leerlingen terugkoppelen? 
Want daar zien wij weinig van terug. 

School: de leerlingenraad is in principe toegankelijk voor iedereen. Ze hebben nu een eigen 
vergaderruimte tijdens de lunch op de dinsdagmiddag nu. Dus iedereen kan nu aansluiten. De groep is 
weliswaar groot, maar nog niet zo groot dat ik er een maximum aan wil zetten. 

Het was vroeger erg chaotisch en ging vooral over de zuurstokken en de feestjes. Nu hebben ze van mij 
budget gekregen voor een cursus vergadertechnieken, en hebben ze een penningmeester en voorzitter 
aangesteld. Ik merk dat de onderwerpen ook serieuzer worden. Ik sluit 1 keer per maand bij ze aan. Zo 
hebben ze het idee voor lentoren (leerling mentoren) geopperd en gevraagd of er 
weerbaarheidstrainingen gegeven kunnen worden voor meiden die zich op straat onveilig voelen. 

Ouder: er is wel een transparanter toelatingsbeleid voor leerlingenraad nodig. Want nu moet je op 
auditie en krijg je mails (na een gesloten stemming geeft andere ouder aan) dat je niet bent toegelaten. 
Heel weinig transparant en dus geen stemming van alle leerlingen van de school.  
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School: dat klinkt niet heel democratisch en daar ga ik met ze over in gesprek. Verder denk ik dat ze hun 
informatie delen via social media (eigen Instagram @leerlingenraadvml) 

Ouder: was er niet ook een schoolkrant waar de leerlingeraad in kan publiceren? 

School: die is er nog steeds! Vorig jaar is er echter maar 1 editie verschenen. Deze wordt gemaakt door 
de Persgroep onder begeleiding van school. De schoolkrant heet de Waja. Binnenkort komt er weer een 
uit. 

 

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

Er zijn geen stukken binnengekomen bij Marion en Nicole. Rob is inmiddels aangeschoven. Welkom! 

 

School: we zijn natuurlijk erg benieuwd naar de inschrijvingen komende week. Onze verhuizing gaat 
door en nieuw gebouw ziet er goed uit, dus dat zal vast helpen. Wel  hebben we veel concurrentie van 
het Huyghens, want die hebben dit jaar een nieuw gebouw. 

We hebben de begroting gebaseerd op lage prognose (minimaal 180 nieuwe leerlingen dit jaar), want 
nieuwbouw trekt altijd leerlingen aan. Maar het draait natuurlijk om aantal dat daadwerkelijk voor onze 
school kiest.  

Ouder: er ging rond bij ouders dat het van Maerlant  geen havo/vwo-brugklas heeft en daarom kiezen 
kinderen uit groep 8 nu voor het Huygens. Volgens mij noemen we het de atheneum-brugklas en is er 
duidelijk geval spraakverwarring. School beaamt dat dit de have-vwo-brugklas is. School duikt erin, want 
dit soort misverstanden moeten we echt voorkomen. 

 

Ouder: ik ben bij laatste MR geweest vorige week en daar lag een voorstel. 

School: we hebben zojuist het contract ondertekend voor bijzonder gymnasium. Maar dat gaat pas over 
paar jaar in de praktijk, dus dit is niet van toepassing niet voor huidige brugklassen. We zetten deze 
methode eerst alleen bij het gymnasium in, maar als dat werkt dan mogelijk ook voor de andere 
richtingen. Denk aan profielwerkstukken havo in combinatie met bedrijfsleven. Daarom heeft nu 
communiceren naar de ouders en aanstaande leerlingen nog niet veel zin. Nu coördineren we op school 
al dagdelen voor excursies etc. Straks kunnen we dan meer dagdelen coördineren met de eigen afdeling 
samen. 

3. Voortgang verbouwing en plannen 

Ouder: gaat de verbouwing door? 

School: we zijn al volop aan het inpakken! De datum bevestigd door de gemeente en het Huygens. Dus 
gaan er vanuit dat het goed gaat. Nu aan het uitzoeken wat behouden we aan meubels, wat schenken 
we aan een goed doel etc. Na de zomer worden als eerste zaken afgebroken en wat we gaan vinden aan 
mooie historische materialen en herinneringen gaan we hergebruiken. Ik heb nog een klein beetje hoop 
om de Jan Luikenstraat te behouden, ook voor andere activiteiten, maar de gemeente wil er graag 
appartementen bouwen, dus de kans is klein dat me dat lukt. 

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

a. De thema-avonden van dit schooljaar  

Ouder: Eerste themavond van dit schooljaar? Het is gelukt! Vers van de pers: we hebben een datum en 
een spreker. Het wordt 28 maart en Bob Hofman gaat hem geven, over formatief leren en handelen. Om 
minder 1-richtingsverkeer te maken, wil hij naast het webinar ook wat interactiefs doen. Hij wil 3 
stellingen vooraf delen. Die behandelt hij vervolgens in het verhaal en dan aan het einde wil hij de 
ouders nog een keer bevragen. Zo zien we of dit andere antwoorden oplevert. Hij regelt dit onderdeel 
zelf met de stellingen. Dus daar wachten we op, om iedereen uit te nodigen. 
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School: ik neem aan dat jullie uitnodiging weer via social media, nieuwsbrief en website van school 
willen delen? 

Ouders: ja, daarvoor kijken we in de communicatieplanning. 

School: ook de tweede thema-avond gaan we houden dit jaar. We zien op school, maar vast ook thuis, 
meer baldadigheid, introvertere kinderen en vernielingen op school. Extreem gedrag op allerlei 
manieren vergeleken met andere jaren. Op deze avond willen we  samen kijken naar de oorzaken van 
deze veranderingen in gedrag. En, wat doen we daar dan mee? 

Ouder: dit wordt een gecombineerde avond voor ouders en docenten door Ivo Meijland over de 
herkomst van het huidige gedrag (korte lontjes) van leerlingen 

Ouder: ik zoek nog een ouder die wilt aankondigen voor 1e thema-avond. Meld je vooral. Anders vragen 
we Ouder ook nog even. En wie wil de organisatie van de 2e thema-avond doen? 

Ouder: toch ook 2e thema-avond nog doen dit schooljaar? 

Ouder: ja, het is immers een vrij lang schooljaar en de thematiek speelt nu. Dit is er wel een om echt dit 
jaar te doen. 

Ouder: doen we deze mogelijk in combinatie met Theater Helder, ook voor de leerlingen? 

Ouder: nog even vragen wie die 2e avond wil en kan doen? Ouder geeft aan dit wel met Ouder te willen 
doen. 

b. Overige activiteiten? 

Ouder: onze meeste vaste activiteiten zijn dit schooljaar door lockdowns weer anders ingevuld. We 
hebben weinig meer open staan waar OR wat kan betekenen dit schooljaar. Is er wellicht nog iets op 
komst? 

School: we hebben nog een gala en een diploma-uitreiking. En een schoolfeest als het nog kan. Planning 
doornemen wat er fysiek doorgaat en dan komen we erop terug. 

Ouder: activiteiten en communicatie voor en over het jaarboek loopt in ieder geval al. 

Ouder: wat door we nog met de doorgeschoven jubileumactiviteiten zoals de reünie? 

School: we stellen de reünie uit tot het volgende lustrum (105 jaar, over 2 jaar). Wel hebben we dit jaar 
nog een congres over verleden-heden-toekomst en verleden afsluiten. En we hebben de Horneman-
herdenking (20 april) in combinatie met de documentaire die leerlingen hebben gemaakt. De  première 
vindt plaats in het NatLab op 20 april (voor genodigden, de leerlingen die hem hebben gemaakt en hun 
ouders). We hebben daarom heen die week activiteiten, hopelijk ook met internationaal contact met 
leerlingen die op dat moment in Hamburg zijn.  

Ouder: als het wat verder uitgewerkt is en er is iets waar we als OR wat kunnen doen, laat het ons dan 
weten! We willen graag helpen. 

c. Werving en Communicatie OR 2021-2022 

Ouder: ik deel het plan straks en als dan iedereen 1 berichtje pakt per jaar, dan zijn we rond. Ouder en ik 
helpen wel. 

Ouder: deze week komt nog het bericht over de werving van een penningmeester, tenzij de nieuwe 
mensen die wel wilden doen. Begin maart plaatsten we dan berichten over de thema-avond. 

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

Ouder: er was nog een correctie uit kascommissie gekomen. Die is doorgevoerd en de aangepaste 
jaarrekening volgt zsm. Dan staat begroting van dit schooljaar nog open. Reservering kunstwerk en 
lustrumfeest moeten we nog even bespreken. 
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School: Willem Populier is gevraagd leerlingen te begeleiden en hij moet kunstwerk afhebben eind dit 
schooljaar. Het wordt een kleurrijk fotografiewerkstuk over onze geschiedenis van 100 jaar. Het komt in 
de nieuwbouw te hangen om verbinding met oude gedeelte te maken. Leerlingenfeest en reünie 
moesten worden uitgesteld en de vraag is nu: laten we het toch doorgaan of vieren we het over 2 jaar 
pas? We kunnen het leerlingenfeest natuurlijk wel door laten gaan op de laatste schooldag. 

Ouder: als beide uitgaven doorgaan dan zijn we netjes blut dit schooljaar. Dus, of we houden het nu als 
budget, of we spreken af hoeveel we overmaken? Hoe dan ook: we moeten hierin keuzes maken en de 
begroting vaststellen. 

School: ik ken de bedragen en begrotingen, dus daar kunnen we direct over schakelen. 

Ouder: dan worden het dit jaar wel echt bedragen die we gaan uitgeven. Bedragen blijven staan en we 
bekijken bij de eindrekening wat het geworden is. Dan pas ik dat aan. 

Ouder: kun je nog even voor de nieuwe mensen uitleggen wat het betekent om penningmeester te zijn 
bij de OR. 

Ouder: vroeger was het ingewikkeld, nu helderder. Vereniging staat ingeschreven bij de KvK, met 
minimaal 2 bestuursleden. Twee rekeningen, een eigen en een bij school (af te stemmen met school). 
Ouderbijdrage is naar € 4 verlaagd omdat we teveel geld hadden, moet waarschijnlijk wel weer naar € 5 
om de themavonden te kunnen betalen. En hier en daar een fles wijn als bedankje, cadeaubon voor 
studenten die komen spreken op school, andere activiteiten met leerlingen etc. 

Ouder: we hoeven het geld niet te innen, dus dat scheelt veel werk. Wanneer wordt dat ook alweer 
geïnd? Is nog niet gebeurd in ieder geval 

6.  Rondvraag 

Ouder – geen vraag 

Ouder - geen vraag 

Ouder – het wordt me steeds duidelijker wat we hier doen en ik wil graag ouderraadslid blijven. Alleen 
ben ik liever niet de penningmeester, maar ik wil wel graag wat doen. 

Ouder – geen vraag 

Ouder – geen vraag 

Ouder – heel veel vragen, maar ik laat het nog even op me inwerken. Ik wil wel graag weten welke 
werkzaamheden er nu onder de OR vallen, dus ik kijk de notulen ook nog door even door 

School – geen vraag 

 

Ouder – wat gaat er gebeuren met het gala? Wordt dit ook gehouden voor de eindexamenleerlingen 
van vorig jaar? 

School – de locatie die we altijd hadden kan niet meer geboekt worden helaas. Zodra het duidelijk is of 
en waar het gala kan doorgaan, dan nemen we de belofte van vorige jaar aan de geslaagden mee. 

 

Ouder –  Wat mogen we nog verwachten t.a.v. de enquête over de invulling van de Van Maerlant-uren? 

School – deze enquête wordt samen met enkele andere vragen in één keer opgestuurd na 
carnavalsvakantie. 

 

 
Volgende OR-vergadering en ALV:  9 mei 19:00 uur (wellicht eindelijk weer fysiek op school?) 
OR overleg 
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Het volgende OR-overleg staat gepland voor 9 mei 2022 
 
Eindhoven, 21 februari 2022 
Nicole van Overveld, secretaris 
 
Actielijst 

21-feb-22 Ouder Delen communicatiekalender 2022 
ouderraad 

nieuw 

21-feb-22 School Stukken MR besluiten doorsturen naar OR nieuw 
21-feb-22 Ouder Aankondigingen 1e thema-avond nieuw 
21-feb-22 Ouder Bericht penningmeester LinkedIn februari nieuw 
20-dec-21 Ouder Navragen ALV-stukken bij Ouder en 

publiceren op de website 
gedaan 

21-jun-21 School Drukproef jaarboek naar de OR gedaan 
21-jun-21 School Jaaragenda opsturen via school gedaan 
21-jun-21 School Nazoeken waarom H3 meer dan 2 weken 

geen Nederlands heeft gehad 
gedaan 

20-dec-21 Ouder Contentkalender vullen en uitvoeren met 
ideeën vanuit de OR komend schooljaar 

gedaan 

21-jun-21 OR Werving penningmeester via LinkedIn in 
gang zetten 

gedaan 

21-jun-21 Ouder Datumprikker sturen voor afsluitende 
high-tea (of iets dergelijks) voor de OR  

gedaan 

21-jun-21 Ouder Werving OR bij kennismakingsdag voor 
brugklassers op 30 juni 

gedaan 

21-jun-21 School Nazoeken hoe het zit met proefwerken en 
SO’s in de laatste schoolweek voor de 
pww3 

gedaan 

21-jun-21 School Nazoeken waarom G3 niet mee mocht 
doen met de gymnasiumdag dit jaar 

gedaan 

21-jun-21 School Uitzoeken of er vanzelf een aanbod komt 
voor de laptops voor de vierdeklassers 
komend schooljaar 

gedaan 

21-jun-21 OR Twee ideeën voor thema avonden voor 
komend schooljaar: formatief evalueren 
en de communicatie inde ouder-kind-
school driehoek t.a.v.. verhalen over wat 
er in de klas gebeurt 

gedaan 

12-apr-21 School Uitzoeken mails met betaallink van OMO. 
Aan wie worden die wel/niet gestuurd 
(bijv bij gescheiden ouders) 

gedaan 

12-apr-21 Ouder Content kalender OR afstemmen met 
school en input ophalen bij OR en 
mogelijk school voor oa webinars? 

gedaan 

8-feb-21 Ouder Ouder vragen om een enthousiast filmpje 
op te nemen voor #penningmeester van 
de OR 
 
Beter: een wervend functieprofiel voor 
een penningmeester opstellen met de OR. 
Eerlijk, maar ook wervend en bondig. 

gedaan 



 

7/7 

8-feb-21 Marion Vraag aan René en Jacqueline wat de 
bedoeling is voor de ouderbijdrage 
schooljaar 2020-2021 en wat er verrekent 
moet worden. 

gedaan 

8-feb-21 Marion + Claudia 
+ Alexia 

Afstemmen tweede thema-avond gedaan 

8-feb-21 Marion + Nicole Uitnodigen Nicole de Boer (MarCom) en 
Niels van den Eijnde (MR) voor volgende 
vergadering en agenda hierop aanpassen 

gedaan 

8-feb-21 School Contact opnemen met OR voor uitwerken 
ideeën om ouderparticipatie en -inspraak 
te verbreden 

gedaan 

    
 
 
 


