
 

 
 
 
 
 
 
Afsprakenlijst/Notulen vergadering Ouderraad-Schoolleiding 4 november 2019 
 
 
Aanwezig: François Dollé, Sander Claassen, Esther van der Stelt, Wilma Kempinga, Maria Mennen (allen 
OR) en Jan Willem Dienske (schooldirectie) 
Afwezig: Wouter van Straaten, Anne van Dooren, John Maatman (allen OR); Annette Dekker en Bart 
Wollers (beiden MR) 
 
  

1. Welkom 
 

2. Goedkeuring notulen/actielijst 
Er is geen actielijst van de vorige vergadering, omdat een secretaris ontbreekt. OR besluit bij toerbeurt te 
notuleren. Maria zal deze vergadering op zich nemen.  

 
3. Ingekomen stukken 

- E-mail Dirk Kome. Jammer dat hij besloten heeft de OR te verlaten; 
- Mail aan contactouders: gaat morgen de deur uit; herhaling in nieuwsbrief over twee weken 
actie Jan Willem. 
 

4. Kiezen nieuwe secretaris 
Zie punt 2: voorlopig notuleert OR bij toerbeurt.    

 
5. Status nieuwe leden 

Mail inzake nieuwe leden gaat over twee weken de deur uit – actie Jan Willem.  
   

6. Activiteiten OR en verdeling onder de OR-leden 
                                           

Open avond 1: n.t.b., afhankelijk van de nieuwe aanpak  
Beroepenmarkt 13 februari ‘s middags: Esther en Maria 
Thema-avond in maart: Sander, Wilma 
Gerrit Festival woensdag 1 april: Esther en Maria (of donderdag 2 april) 
Gerrit Festival donderdag 2 april: Wilma en Maria (of woensdag 1 april) 
Diploma-uitreiking havo 30 juni om 15.30 uur: ntb 
Diploma-uitreiking vwo 30 juni om 20.00 uur: Wilma + ntb 
 

7. Enquête – niet besproken. 
  

8. Cultuurprofiel: uitslag terugkoppeling 
Ligt stil vanwege verhuizing John. Wilma neemt contact met hem op. Idee was om leerlingen stelselmatig 
te verrassen met kleine acties (‘culturele acupunctuur’). Denk bijvoorbeeld aan een culturele pop-up op 
vrijdag. Kan in de gangen, of in de aula. Eerder genoemd voorbeeld is een kort optreden van de skatende 
zoon van Wouter, maar Jan Willem heeft niets meer van Wouter gehoord. François neemt contact op met 
Wouter. 



   
 

Het onderwerp cultuurprofiel/pop-ups staat overigens ook op de agenda van de leerlingenraad a.s. 
donderdag. 

 
9. Contactouders: plan van aanpak  

Zie ook punt 3. François stuurt iedereen die reageert direct een berichtje terug (‘fijn dat je meedoet’) met 
een uitnodiging voor een kennismaking met een kop soep/drankje voorafgaand aan de ouder-
inspiratieavond op maandag 25 november. Ook twijfelaars zijn dan welkom. Wilma zal er ook zijn. Voor 
volgend jaar: contactouders direct uitnodigen tijdens ouderavonden aan het begin van het 
jaar.                               
  

10. Mededelingen directie 
- De school heeft twee dagen met een stand in de Arena gestaan, waar alle Amsterdamse scholen zich 
presenteerden. Doel was leerlingen een voorselectie te laten maken voor hun schoolkeuze en daarmee de 
druk op de voorlichtingsdagen te verminderen. Er zijn 9.000 leerlingen geweest. Jan Willem denkt dat het 
aantal bezoekers op open dagen desondanks onverminderd groot zal zijn; 
 
- Maandagavond 25 november is er weer een ouder-inspiratieavond. Docenten presenteren vernieuwingen 
en lichten toe wat wel/niet werkt;  
 
- Op initiatief van Jan Willem hebben leerlingen een klimaatclub opgericht die gaat bedenken hoe de 
school/de leerlingen bij kunnen dragen aan een beter klimaat. Club presenteert zich misschien ook op 
ouder-inspiratieavond; 
 
- Staking deze week: 27 personeelsleden staken; er is een aangepast rooster; 
 
- Er liggen twee voorstellen bij de Personeelsgeleding van de MR om de lestijden aan te passen en de 
lestabel te vernieuwen. Eerder geformuleerde uitgangspunten voor beide voorstellen zijn onder meer het 
handhaven van de start om 8.30 uur, geen les na 16.00 uur en liefst geen pauzelessen (terwijl dans/muziek-
leerlingen wel op tijd naar hun opleiding kunnen). Voor de lesduur zijn er twee optie: 50 min-rooster 
houden of overstappen naar 60 min. Als er naar een 60 min-rooster wordt overgestapt zullen de lessen 
worden aangepast; het is niet de bedoeling dat leraren 60 min gaan doen over hun vroegere 50-min-lessen. 
Als het 50-min rooster blijft wordt afscheid genomen van het 9e uur, waarmee alle lessen uiterlijk om 16 
uur klaar zijn. De leerlingenraad heeft geen stem, maar wordt wel geraadpleegd. Ook naar het lesaanbod 
wordt kritisch gekeken; 
 
- De bezuinigingsopdracht is grotendeels gerealiseerd met alle maatregelen die tot nu toe zijn genomen. Er 
blijft nog een deel te bezuinigen over; Jan Willem overlegt hierover met het Zaam-bestuur;  
- Jan Willem heeft geen mail meer gestuurd naar ouders van 6 VWO-leerlingen die klaagden over de te 
grote klassen. Zijn inschatting was dat dat niet nodig was. In overleg met diverse collega’s zijn inmiddels 
maatwerkoplossingen doorgevoerd. 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. Het is in elk geval duidelijk dat deze grote klassen niet jaren vol te houden zijn; 
 
- Er zijn klachten uit de buurt: hangen, roken, rommel. Personeel loopt daarom regelmatig rond in de buurt. 
Overlastgevers zijn (ook) vaak leerlingen van andere scholen. Naar aanleiding hiervan voert de OR een 
discussie over roken: het percentage jongeren in A’dam (25%) is hoger dan landelijk. Personeel van het 
GvdV probeert de leerlingen uit de straten terug te halen en ze voor de school te laten roken in plaats van 
in de wijk. Voordeel is dat je weet wie het zijn en de leerlingen dichtbij je houdt. Nadeel dat het een 
verkeerd signaal afgeeft. Roken op de openbare weg kan niet verboden worden zolang de overheid geen 
rookvrije zones oplegt. Jan Willem kijkt dan ook uit naar een rookvrij Amsterdam Zuid. Hij heeft over de 
problematiek regelmatig contact met de collega’s van het HLZ en het IG. Van de GGD krijgt de school 
complimenten over de voorlichting over en aanpak van alcohol/roken/drugs. Op voorstel van de OR nodigt 



 

Jan Willem voor een volgende vergadering Wilko Schildhuis van de GGD uit om met ouderraad te 
bespreken hoe roken nog verder ontmoedigd kan worden; 
 
- Alle docenten krijgen uren om bij toerbeurt in de pauzes te surveilleren. Niet iedereen vindt dit een 
aantrekkelijke taak. Jan Willem denkt erover alle uren van alle docenten hiervoor terug te nemen en een 
speciale kracht in te zetten. Verder is er echt nog een tweede conciërge nodig. 
  
 
 
11.    Mededelingen Medezeggenschapsraad 
Jan Willem vraagt Annette Dekker en Bart Wollers of ze de volgende keer weer aan willen sluiten.  
 
11.     Rondvraag              
Geen punten.  
  
Volgende vergaderingen Ouderraad: 2 december, 10 februari, 6 april, 18 mei en 15 juni (uitje) 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


