Verslag ouderraad maandag 19/10/2020 18:00-20:00
Aanwezig: Esther van der Stelt, Wilma Kempinga, Wouter van Straaten, Anne van Dooren, Jan
Willem Dienske (schooldirectie), Reineke van Hesselt Dinter (schooldirectie), Mirjam Boers, Joost
Hes, Jacqueline Toorop, Sander Claassen, Gijs de Bruijn (MR)
Afwezig: John Maatman, Ron Duijn (aspirant lid)

1.

Opening – Esther

Welkom voor Gijs (gijs@gijsdebruijn.nl, 0653211779) lid medezeggenschapsraad. We wisselen 2x
per jaar uit wat er in de respectievelijke vergaderingen besproken wordt.
2.

Goedkeuring notulen en actielijst (zie bijlage) – Esther
•
•

Notulen: geen opmerkingen
Actiepunten: zijn opgevolgd

3.

Rol van de ouderraad – Esther

a.
b.
c.

De ouderraad is een klankbord voor schoolbeleid en onderwijskundige ontwikkelingen
Een schakel tussen de ouders en de school
Praktische zaken, zoals het (mede)organiseren van evenementen

Vraag voor aanwezigen: wat wil je dit jaar bereiken met de ouderraad?
• Cultuurprofiel versterken
• Contactoudersysteem goed laten werken voor betrokkenheid en uitwisseling, goede
communicatie tussen directie en de ouderraad
• Gasten aan laten sluiten op thema indien mogelijk
• Klankbord op inhoudelijke thema's en onderwerpen
• Met name door corona: meedenken, over, feedback geven op (andere) manier van lesgeven;
wat doen met eventuele achterstanden die zijn/worden opgelopen; over andere issues die
opkomen; wat werkt wél, wat kan wél georganiseerd worden
• Klankbord voor de oudergeleding in de MR en andersom: belangrijke thema's die opkomen
in de OR ophalen
4.

Versterken contact tussen ouders en school (zie bijlage) – Esther

Dilemma: wegens corona focussen op onderwijs en weinig mogelijkheden voor reizen, feesten en
buitenschoolse activiteiten (waar ouders bij betrokken kunnen worden). Kunnen school en
ouderraad samen ideeën bedenken voor wat er wel kan? Voorbeelden:
• In school wordt geen eten meer verkocht en politie wil niet dat leerlingen naar AH gaan, kan
er iets door cateraar buiten school verkocht worden?
• (Contact)ouders die op 4/12 met leerlingen 1e/2e/3e klas meefietsen naar Jaap Edenbaan
• Online activiteiten als alternatief voor schoolfeest, bijvoorbeeld pubquiz; op LinkedIn zijn
veel ideeën hoe men binnen organisaties toch online contact kan houden

Leerlingenraad geeft aan het aanspreken op mondkapjes door school positief te beoordelen en ze
missen het eten op school.
Actie Esther/Jan Willem: Volgende week tijdens bijeenkomst met contactouders voorleggen en om
suggesties vragen voor social events (Kerst/Sint)
5.

Welke thema's willen we verder oppakken dit schooljaar? – Allen

Dit punt is al bij 3 behandeld
6.

Update GvdV - Jan Willem

Corona: De besmetting onder personeel en leerlingen valt nog mee.
• Personeel: sociale cohesie staat onder druk, mensen hebben de neiging zich terug te
trekken.
• Leerlingen: Er moet contact zijn met leerlingen als zij in quarantaine zijn. De leraar moet ze
via -Teams of Magister aan het werk kunnen zetten.
• Ventilatie: oud gebouw biedt voordeel, ventilatie geen probleem.
• Achterstanden:
• Onderbouw: Aan het eind van het vorig schooljaar is een overzicht gemaakt van kinderen
met achterstanden op de kernvakken, met problemen met plannen en met behoefte aan
Remedial Teaching. Zij krijgen hulp vanuit school (via Sisi, Huiswerkinstituut).
• Bovenbouw: krijgen examentraining.
• Motivatiedip: veel leerlingen hebben hier last van. JW spoort ouders aan om in dat geval
contact met de mentor op te nemen.
Cultuurprofiel: er zijn 2 nieuwe cultuurcoördinatoren begonnen.
7.

Mededelingen en rondvraag – Allen

Esther:
Actie John, Wouter, Sander, Ron: Graag je contactgegevens nu doorgeven aan Esther. En voor de
whatsappgroep en om te zien of er nog ouders uit jaarlagen missen.
Wie sluit aan bij de oudercontactavond op di 27 okt van 20:15 uur tot 21.00 uur? Joost, Jacqueline
en Wilma melden zich aan.
Tekst over ouderraad website GdV is verouderd. Wie wil hier naar kijken?
Actie: Joost en Jacqueline nemen dit op zich en sturen herziene tekst naar Jan Willem.
Wilma heeft contact gehad met de nieuwe contactouder uit 3VC. Hij gaf aan mee te willen denken
over uitjes, zich zorgen te maken over het cultuurprofiel en hij wilde aandacht voor dependance in
Sweelinck. Een moeder uitte nog haar zorgen over de omgang met C-besmettingen.
Actie Mirjam: wil graag meedenken over pubquiz
Joost vraagt zich af of we contact kunnen leggen met de nieuwe cultuurcoördinatoren, bijvoorbeeld
door ze uit te nodigen voor de volgende ouderraadvergadering.
Actie Esther: agenderen voor volgende vergadering.

Reineke heeft het verzoek om de online vergaderingen van de ouderraad een half uur later te
beginnen. Iedereen stemt hiermee in.
Actie Esther: herplannen vergadering.

Volgende vergaderingen:
- Maandag 7/12, 18.30 – 20.30 uur
- Maandag 8/2
- Maandag 12/4
- Maandag 21/6 + uitje

