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   Ouderraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Teams-vergadering 15 juni 2020  

 

Aanwezig: Sybil Meersschaert, René Eijsbouts, Hetty Groesbeek, Claudia Hoppenbrouwers, 

Emmeken v.d. Heijden, Linda Willemsen en Marion McCormack 

Afwezig: Marie-José van Eekelen 

 

1) Opening  

 

Deze vergadering vindt plaats via Teams i.v.m. de nog geldende corona maatregelen. 

Omdat de dochter van Sybil geslaagd is, stopt Sybil na dit jaar met de ouderraad. 

Zij heeft een bos bloemen ontvangen van de OR met onze dank voor haar jarenlange inzet. 

René stopt na de ALV begin volgend schooljaar. Zijn bos bloemen volgt! Actie Marion 

 

2) Notulen vorig overleg 

 

De notulen van 10 februari 2020 worden goedgekeurd en wordt op de website gezet.  

 

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

 

Geen ingekomen stukken. De OR email wordt automatisch doorgestuurd naar de secretaris. 

 

Emmeken bedankt namens school Sybil en René voor hun jarenlange inzet.  

Een attentie volgt per post. 

 

4) Financiën en Statuten 

 

De statuten zijn gevonden en waren als bijlage toegevoegd aan de agenda. 

Ouderbetrokkenheid is goed verwoord in de statuten. Begin volgend schooljaar zullen we de 

namen op de statuten laten aanpassen en kijken of deze nog in lijn zijn met de besluitvorming. 

Actie ouderraad 

 

De papieren voor overgang van onze rekening naar de Rabobank zijn getekend, voorlopig op 

naam van René en Sybil. René maakt voor volgend jaar nog de jaarafrekening. We krijgen twee 

pasjes en kunnen dan ook internetbankieren. Dit werkt een stuk eenvoudiger dan bij de ABN. 

Het bankadres is het schooladres, zodat informatie op een centraal punt binnen komt.  
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René regelt met Jacqueline dat een bedrag naar de Rabo rekening gestuurd gaat worden, 

zodat de OR weer zelf kan gaan betalen. Actie René 

De rekening voor het Jaarboek wordt nog vanuit school (van de OR rekening) betaald, omdat 

dat in het contract staat.  

 

Inschrijving KvK voor Marion is verstuurd naar de KvK. 

 

Nog openstaande actie: check hoe andere scholen ouderbijdragen innen. Actie Emmeken 

 

5) Doorlopende leerlijn Zorg (n.a.v. eetproblemen) 

 

Nog openstaande actie: check communicatie doorlopende leerlijn zorg (Emmeken) 

I.v.m. corona crisis niet aan toe gekomen. Volgend jaar zal hier wel over gecommuniceerd 

worden. Actie Emmeken 

Een ouder heeft verontrustende berichten via whatsapp gezien van kinderen in de brugklas. 

Ging heel ver. Emmeken heeft dit besproken met het ondersteuningsteam. Anorexia is een 

probleem op school, daar is aanbod voor georganiseerd. Zit in beeld bij de zorg 

(ondersteuningsteam), wordt actief iets op ondernomen, niet reactief. Gaan daar zeker 

aandacht aan besteden. Goed om het ook bij de afdeling neer te leggen, zodat ze daar goed 

naar kunnen kijken in de desbetreffende klassen.  

 

6) Evaluaties 

 

a) Online onderwijs 

Elke week van ouders, personeel en leerlingen zaken teruggekoppeld gekregen. Is veel uit 

gekomen. Wijzigingen zijn het meest geweest bij de start van het online onderwijs. Veel 

complimenten dat continuïteit onderwijs werd gegarandeerd en ritme bleef. Binnenkort 

komt er nog een uitvoerige enquête op de site te staan. Nu wordt gekeken hoe komend 

schooljaar ingevuld kan worden, is een enorme puzzel. We vermoeden dat de 1,5 meter 

blijft, moeten daar dus rekening mee houden in het scenario. Voor de zomervakantie moet 

duidelijk zijn hoe het er na de zomervakantie uit gaat zien.  

Er is bijna geen ziekteverzuim nu en ook leerlingen zijn er bijna allemaal. Er wordt nu 

gekeken hoe we de positieve punten kunnen continueren. Fijn als digitale toegang kan 

gehouden worden om te versnellen of te verbreden. Online onderwijs heeft ook veel 

goede zaken opgeleverd. Bij een groep leerlingen geeft het minder stress, vaak ook meer 

zelfredzaamheid, maar er zijn ook leerlingen die juist de school heel erg missen. Deels is 

online onderwijs ook een verarming, want sociale ontmoeting is ook belangrijk. Moet 

goede balans in gevonden worden. School heeft nu beter in beeld wie welke hiaten heeft 

en wie wel of niet zijn werk doet. Beeld is scherper, wat leidt tot een meer 

gedifferentieerde aanpak. Die aanpak en de rust wil je behouden, naast de sociale 

ontmoeting. Ook meer differentiëren voor personeel. Sommigen zijn beter in een 

coachende rol, sommigen beter in het geven van ‘hoorcolleges’.  

Enquête wordt aangekondigd in de nieuwsbrief. 
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b) Klankbordgroepen 

Graag nog terugkoppeling van de laatste online klankbordgroep. Actie Emmeken 

  

c) Kaartenactie ouderen 

Is uiteindelijk bij de mentoren uitgezet. 20 Leerlingen hebben teksten aangeleverd en 

stickers geplakt en deze speciale kaarten zijn verstuurd naar verpleeghuizen. Daar 

hebben ze ook weer een dankwoord op gekregen vanuit de verpleeghuizen. 

 

7) Uitgestelde/afgelaste/geplande activiteiten 

 

a) Beroepenavond (25 maart); niet geprioriteerd. Eventueel in andere vorm volgend jaar. 

b) Symposium (8 mei); uitgesteld met een jaar. Documentaire leerlingen en herdenken.  

c) Tweede Thema avond (19 mei); uitgesteld, kijken nog wanneer en hoe. Blijft relevant.  

d) Van Maerlant festival voor leerlingen (12 juni); jaar uitgesteld. 

e) Reünie (13 juni); jaar uitgesteld. De 2 DJ’s hebben toegezegd volgend jaar op te treden  

f) Diploma uitreiking - jaarboek (3 juli); over twee dagen verdeeld. Er mogen maximaal 2 

gasten mee, er van uitgaand dat we dan met 100 man binnen mogen zijn (personeel niet 

meegerekend). Kinderen moesten zelf een foto aanleveren. Een kunstenaar (oud leerling 

VML) gaat daar een groepsfoto van maken, op een kunstzinnige manier. Helaas geen gala, 

maar school probeert er wel cachet aan te geven. Wordt gestreamd, zodat opa’s en oma’s 

thuis mee kunnen kijken. Jaarboek wordt dan ook uitgereikt en toegelicht door 

redactieraad (per klas).  

 

8) Jaarplanning 2020-2021 

 

Er wordt nog volop gewerkt aan een planning voor volgend jaar. Zodra deze gereed is, wordt 

deze ook naar de OR gestuurd, zodat wij onze planning hierop kunnen afstemmen.  

Er komt een planning op hoofdlijnen voor het hele jaar, die per periode gevuld wordt. 

 

In de nieuwsbrief zal een oproep voor nieuwe or leden worden opgenomen.  

We wachten 24 juni af, daarna gaat er in ieder geval een brief naar nieuwe brugklassers. 

Hetty heeft de tekst voor de website aangepast en zal kijken wat toe we kunnen toevoegen 

aan de nieuwsbrief. Actie Hetty en Emmeken 

 

In kleine stapjes doen. Volgende vergadering na de vakantie is waarschijnlijk ook via Teams.  

 

Openstaande acties (niet op de agenda vandaag): 

- OR kaart laten bijdrukken (Marion) 

- Nieuwe (beoogde) penningmeester benaderen (René)  
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9) Rondvraag  

 

Schoolplan; is gereed. Ligt morgen bij de MR. Daarna gaat deze naar de Raad van Bestuur en 

de Inspectie en wordt hij geprint/opgemaakt. De posters zijn al klaar. Er is voor het eerst 

een PR medewerkster (Nicole de Boer) aangesteld. Zij gaat nadenken over hoe we dit het 

beste in de markt kunnen zetten. Het schoolplan geldt vanaf augustus voor vier jaar.  

Er komt een wedstrijd voor een logo en misschien een nieuwe huisstijl.  

 

Focusgroep Intranet VML; portal voor ouders is uitgesteld. Koppeling met Magister werkte 

niet goed (automatische koppeling). Heeft lang geduurd. Nicole gaat daar mee aan de slag.  

 

Ouderbijdragen gecancelde activiteiten en Ateliers; ligt een plan voor. Is administratief 

ingewikkeld. Wordt waarschijnlijk gekort op bijdrage van volgend schooljaar. Plan is gereed, 

gaat nu naar de MR. Bij akkoord worden de ouders hierover ingelicht. 

  

In Magister staat dat woensdag 13:00 uur de laatste les is voor de onderbouw. Klopt niet 

(meer), vrijdag zijn de laatste lessen. Een planning voor het inleveren van de boeken, de 

laatste mentor uren en het ophalen van de rapporten volgt nog.  

 

10)  Sluiting  

 

Sybil stuurt een dataprikker voor een afsluitende etentje naar diegenen die willen komen  

(voorkeur voor de op een na laatste week voor de vakantie). Actie Sybil 
 

Volgende OR vergadering: planning volgt 

 

Actielijst 

 
René bloemen sturen Marion 

Statuten aanpassen begin schooljaar Ouderraad 

Jacqueline bedrag naar nieuwe Raborekening laten sturen René 

Check hoe andere scholen ouderbijdragen innen Emmeken 

Communicatie doorlopende leerlijn zorg Emmeken 

Terugkoppeling laatste (online) klankbordgroep Emmeken 

Oproep nieuwe OR leden nieuwsbrief (en website) Hetty en Emmeken 

OR kaart laten bijdrukken Marion 

Nieuwe (beoogde) penningmeester benaderen René 

Datumprikker etentje Sybil 

Beslissen over toegezegde financiële bijdrage lustrumjaar Ouderraad 

 


