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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 tevens als klankbord voor de schoolleiding en de medezeggen-

schapsraad. 
 

De ouderraad heeft in het afgelopen schooljaar 5 maal vergaderd, waarvan één 
vergadering de Algemene Leden Vergadering was. Een vergadering is komen vervallen 
aan het begin van de corona crisis. De meeste vergaderingen vonden plaats op het 

Van Maerlantlyceum, een laatste vergadering vond online plaats via Teams. Vanuit het 
bestuur van de school was Emmeken aanwezig bij alle vergaderingen.  

 
Bestuur 
 

In het schooljaar 2019-2020 bestond het bestuur uit: Sybil Meersschaert (voorzitter), 
René Eijsbouts (penningmeester), Marion McCormack (secretaris) en als extra leden 

Hetty Groesbeek, Claudia Hoppenbrouwer, Marie-José van Eekelen en Linda 
Willemsen.  

 

Jubileum activiteiten 
 
In het kader van het 100-jarig bestaan van school heeft de ouderraad bijgedragen 

aan diverse activiteiten die door school georganiseerd waren.  
 

Masterclasses ‘onderwijs van de toekomst’  
Tijdens de masterclasses die op 6 september aan alle leerlingen werden gegeven, 
hebben leden van de ouderraad gezorgd voor koffie, thee en drank.  

 
Opening lustrumjaar en presentatie lustrumboek 

De ouderraad was uitgenodigd voor de opening van het lustrumjaar op 6 september, 
waarbij het lustrumboek is gepresenteerd en de ouderraad geholpen heeft met het 
schenken van (alcoholvrije) champagne.  

 
Community Day ‘samen leren’ 

Bij deze geslaagde speciale open dag op 28 september in het kader van het lustrum, 
waarvoor familie en buurt waren uitgenodigd, hebben diverse OR leden informatie 

gegeven bij een speciaal OR-kraampje en geholpen met het schenken van thee, koffie 
en frisdrank.  
 

Goede doelen actie ‘VML voor elkaar’  
Op 13 december heeft de OR tijdens deze actie gezorgd voor chocolademelk en 

speculaasjes voor alle leerlingen en voor water voor de sporters.  
 
  



Schoolplan 
Een aantal leden van de ouderraad heeft in november deelgenomen aan een 

interactieve sessie over het onderwijs in het licht van (toekomstige) maatschappelijke 
ontwikkelingen. Daarin is onderzocht wat de kracht van het Van Maerlantlyceum is nu 
en in de toekomst.  

 
Symposium ‘Herdenken in de nieuwe eeuw’ 

Het symposium op 8 mei is een jaar uitgesteld i.v.m. de corona maatregelen.  
 
Van Maerlant festival voor leerlingen 

Het festival van 12 juni is een jaar uitgesteld i.v.m. de corona maatregelen.  
 

Reünie oud-leerlingen 
De reünie van 13 juni is een jaar uitgesteld i.v.m. de corona maatregelen. 

 
 
Overige activiteiten 

 
Klankbord avonden 

In november hebben ouders van de ouderraad en andere ouders die zich daarvoor 
hadden opgegeven in drie groepen (HAVO, VWO OB en VWO BB) gediscussieerd met 
de afdelingsleiders over een aantal onderwerpen. Verslaglegging en terugkoppeling 

naar ouders verliep niet heel goed. De klankbordgroep in het voorjaar is i.v.m. de 
corona crisis niet doorgegaan. In plaats daarvan konden ouders via de ouderraad 

schriftelijk zaken voorleggen aan de afdelingsleiders. Hierop is helaas geen 
terugkoppeling ontvangen.  
  

Jaarvergadering 
Op 21 oktober 2019 is de jaarvergadering gehouden. Er waren naast de bestuursleden 

twee ouders aanwezig. Er is verslag gedaan van het voorgaande schooljaar, de 
begroting voor het nieuwe schooljaar is vastgesteld en de zittende ouderraad leden 
zijn herkozen.   

 
Thema-avond(en) 

Aansluitend is op 21 oktober door Novadic Kentron en de GGD een interessante en 
goedbezochte lezing gegeven over verslavingen bij jongeren. Er is ingegaan op 
signalen, gevaren, het lespakket In Charge en de cruciale samenwerking van de 

omgeving – school, ouders en experts.  
 

De tweede thema-avond is uitgesteld i.v.m. de corona maatregelen.  
 
Kennismakingsavond tijdens disco-avond 

Ook dit jaar heeft de OR-ouders van de leerlingen uit de 1e en 2e, die op 29 november 
naar de disco gingen, de mogelijkheid geboden in de lerarenkamer kennis met elkaar 

te maken onder het genot van een drankje. Er waren zo’n 50 ouders aanwezig. 
 
Open Dag 

Aan de open dag op 25 januari 2020 is door enkele actieve ouders een bijdrage 
geleverd, waarbij ze hebben meegeholpen bij het verstrekken van koffie, thee en 

frisdrank, het snijden van de cake, het helpen bij de garderobe en 
opruimwerkzaamheden na afloop. Ook had de OR een stand met informatie over de 

ouderraad en jaarboeken ter inzage. 
 



Beroepenavond 
De beroepenavond in maart is dit jaar niet doorgegaan i.v.m. de corona maatregelen. 

 
Fotojaarboek 
Ook dit jaar is opnieuw aan de eindexamenkandidaten het fotojaarboek uitgereikt. Het 

fotojaarboek wordt door de ouderraad aangeboden. Het boek is tot stand gekomen 
met medewerking van leerlingen, docenten en overige medewerkers van de school. 

De voorzitter van de ouderraad heeft een bijdrage geleverd in de vorm van een 
voorwoord.  
 

Medezeggenschapsraad 
Een MR lid is afgelopen jaar bij de ALV aanwezig geweest en dit jaar heeft Marion 

namens de OR 1 MR vergadering bijgewoond.  
 

Leerlingenraad 
Helaas hebben het afgelopen schooljaar geen ontmoetingen tussen delegaties van 
ouder- en leerlingenraad plaatsgevonden.  

 
OMO 

De OR was dit jaar uitgenodigd en aanwezig op 3 februari bij de kennismaking met 
Jos Kusters, de nieuwe bestuurder van de OMO.  
 

Communicatie en werving 
Om meer bekendheid te geven aan de ouderraad zijn tijdens de startgesprekken in 

augustus OR leaflets uitgedeeld en in de loop van het jaar nieuwe ouders geworven 
via een mail. 
 

Focusgroep Intranet VML 
Twee OR leden hebben afgelopen schooljaar geholpen met de eerste tests voor een op 

te leveren intranet. Helaas is dit portal voor ouders uitgesteld i.v.m. andere 
prioriteiten het afgelopen schooljaar. 
 

Overige met management besproken onderwerpen  
De OR heeft dit jaar n.a.v. vragen van ouders met het management van gedachten 

gewisseld over het schoolplan, de verbouwing, online onderwijs, het Cambridge 
traject, de ateliers, de muziekavonden, lesuitval, doorlopende leerlijn zorg, 
communicatie, toetsen, overgangseisen en over het opstarten van een 

leerlingenpanel. 
 

 
Eindhoven, oktober 2020 
Marion McCormack, Secretaris 

 


