
 
Afsprakenlijst/Notulen vergadering Ouderraad-Schoolleiding 5 februari 2018 
 
 
Aanwezig:  
Namens OR: Ida Visser (voorzitter en secretaris), Rik Scheele, Wouter van Straaten, Carina 
Vogelaars, Hermien de Klijne , en Bart Wolles (MR) 
Namens de schoolleiding: Jan-Willem Dienske 
Afwezig: Marieke Kruger, François Dollé, Wilma Finnegan, Danielle de Groot, Dirk Kome, Hermien 
de Klijne en Annette Dekker (MR) 
=========================================================================== 

  

1. Activiteiten OR:  

 - Thema avond medio maart: Dirk en Danielle: Ida vraagt naar de status per mail. 

- Beroepenmarkt do 15 februari 12.30 - 15.30 uur: Carina neemt contact op met Dirk en 

Danielle 

- Open Dagen di 6 februari 18.00 – 21.00 uur: Carina en Wouter  

 - Inzet OR bij Diploma-uitreiking: 3 juli 2018 15.30 en 20.00 uur: Hermien, Ida en ? 
 
2. Thema avond 
Thema wordt: (onder voorbehoud): Groepsdruk gekoppeld aan puberbrein. 
Ideeën vwb sprekers: Mark Mieras (Jan-Willem onderzoekt dit, Kees Overveld.  
 
3. Contactouders  
Van de 16 klassen van de onderbouw hebben 12 ouders in een meeting olv Marieke de rol van de 
contactouder duidelijker gemaakt. Twee contactouders hebben zich teruggetrokken en een 
contactouder heeft iom de mentor besloten dat er geen behoefte is aan een contactouder. 
Via de school zijn de introductiemailtjes van de contactouders naar de ouders van de betreffende 
klas gegaan met het verzoek rechtstreeks naar de contactouder te mailen. Nu kan met de 
mailgegevens een mailinglijst gemaakt worden op de juiste legale manier.  
Sandra Vaandring stuurt een reminder naar de klassen waarvan de contactouder dat graag wil. De 
contactouders regelen een kennismakingsbijeenkomst.  
Plan is volgend schooljaar, tijdens de eerste ouderavond een lijst voor de mail-adressen rond te 
laten gaan waarin duidelijk toestemming wordt gegeven voor het gebruiken van de mailadressen 
door de contactouders en andere ouders van de klas. 
 
3. Mededelingen Directie   
- De schoolleiding is momenteel bezig met de 1-meting, adhv indicatoren wordt het lesgeven 
beoordeeld; hierna volgt een nagesprek. De slotmeting is voor juni. 

- De nieuwe ICT beheerder vernieuwt de apparatuur, 9 maart is de migratie.  

- Er wordt weer een interactieve ouderavond gepland waarbij ouders input kunnen geven op het 

Schoolplan. Leerlingen kunnen ook een bijdrage leveren. 

- Er wordt een Teambuildingdag georganiseerd, oa voor versterken/aanscherpen missie/visie etc  

 

 



   
 

4. Mededelingen MR 
- Er is een voorstel voor een toetsprotocol. Samen met de leerlingenraad en de school wordt 
gewerkt aan een solide plan voor het toetsen. 
 - Schoolplan: de begroting van kalenderjaar 2018 wordt nog gecheckt 

 
5. Discussie: Heeft de school wel/geen kantine nodig 
Volgens Catering Diemen,die 4 scholen van Zaam dagelijks bediend, is het uitbaten hiervan niet 
lucratief. De kantine is open van 10.00 tot 14.00 uur, behoudens lessen in de aula en vrije dagen. 
Het contract mbt de frisdrankautomaten loopt nog tot 2020. Er wordt gewerkt aan een watertappunt. 
Leerlingen zijn betrokken bij het streven de school gezonder te maken. 
De Ouderraad pleit voor een kantine met een gezonder assortiment en aantrekkelijke thema-dagen 
(smoothie/salade/pizza/fruit-dag).  
 
6. Rondvraag 
- De examenstunt: buitenschool, gericht op afscheid nemen ipv rommel maken. Examenstunt 2017 
is verpest en was niet leuk.  
 
Onderwerpen ter voorbereiding voor een volgende vergadering: 
- Groepsdruk 
- Drank en drugsgebruik 
- Magister en huiswerkplanning 
 
Volgende vergaderingen Ouderraad: 
9 april 
28 mei 
2 juli (uitje) 

 

 


