
 

 
 
 
 
 
 
Afsprakenlijst/Notulen vergadering Ouderraad-Schoolleiding 2 december 2019 
 
 
Aanwezig: François Dollé, Sander Claassen, Esther van der Stelt, Wilma Kempinga, Maria Mennen, Wouter 
van Straaten, Anne van Dooren, John Maatman (allen OR) en Reineke van Hesselt Dinter (Schooldirectie). 
Afwezig: Annette Dekker en Bart Wollers (beiden MR) en Jan Willem Dienske (schooldirectie) 
 

================================================================================ 
 
  

1. Welkom & gesprek over roken en gezondheid met Wilco Schilthuis van de GGD. 
 

Wilco Schilthuis heeft een uitgebreid en zeer interessant betoog gehouden over gezondheid, drank en 
drugsgebruik en het voorkomen hiervan, stoppen hiermee en de rol van de ouders hierin. Belangrijk 
aandachtpunt hierbij vanuit de GGD is om de ouders te bereiken die niet naar de voorlichtingsavonden 
gaan over dit onderwerp en die in zijn algemeenheid moeilijk te bereiken zijn voor dit onderwerp. In 
overleg met de Ouderraad zijn de volgende acties vastgelegd: 

(i) Nieuwe anti roken regels van de School communiceren en deze aan het begin iedere schooljaar 
nadrukkelijk na voren brengen (actie Jan-Willem); 

(ii) De Do’s and Don’t over alcohol en druks per jaar laag communiceren: 
a. Digitaal versturen aan de ouders van deze regels. 
b. Aanvang het nieuwe schooljaar deze Do’s and Don’t ook aan de ouders communiceren. 

Bovenstaande acties zijn voor de Schoolleiding en waar nodig zal de Ouderraad ondersteunen. Wilco 
Schilthuis zal informatie materiaal hierover aan de school versturen . 
 
Door de beperkte resterende tijd zijn alleen de notulen, actielijst en mededelingen van de schoolleiding 
besproken. 

 
2. Goedkeuring notulen/actielijst 

Geen commentaar op de notulen. 
De actielijst: 

 Mail aan contactouders: gaat morgen de deur uit; herhaling in nieuwsbrief over twee weken actie 
Jan Willem. Is gebeurd. Actie François voor ingang zetten verzamelen voor emailadressen voor de 
contactouders. 

 Mail inzake nieuwe leden gaat over twee weken de deur uit – actie Jan Willem. Is gebeurd. 
François maakt een overzicht ten behoeve van gelijkwaardige verdeling nieuwe Ouderraad leden 
en adreslijst toesturen zodat gegevens kunnen worden geactualiseerd. 

 Cultuurprofiel: uitslag terugkoppeling  John en Wilma nemen actie richting betrokken docenten 
(‘culturele acupunctuur’). 



   
 

 François heeft contact gezocht met Wouter t.b.v. mogelijke skate board demo van zijn zoon. Dit 
wordt anders ingevuld en er wordt hiervan een film gemaakt die op het Gerrit getoond kan 
worden. 

 Maria en Jan Willem overleggen hoe te  communiceren naar mensen die op de klassenavond om 
opheldering hebben gevraagd en bij Maria hun mailadres hebben achtergelaten. Actie is niet 
opgevolgd en blijft staan voor volgende vergadering Maria en Jan-Willem. 

 Uitnodiging van Wilco Schilthuis door Jan-Willem heeft plaatsgevonden. 

 Mededelingen Medezeggenschapsraad – Actie voor Jan-Willem om Annette Dekker en Bart 
Wollers opnieuw uit te nodigen blijf staan tot volgende Ouderraad vergadering. 

 
Rondvraag              
Geen punten.  
  
Volgende vergaderingen Ouderraad: 10 februari, 6 april, 18 mei en 15 juni (uitje). 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


