Verslag ouderraad maandag 25/08/2020 18:00-20:00
Aanwezig: François Dollé, Maria Mennen, Esther van der Stelt, Wilma Kempinga, Wouter van
Straaten, Anne van Doven, Jan Willem Dienske (schooldirectie), Reineke van Hesselt Dinter
(schooldirectie), Mirjam Boers, Joost Hes, Jacqueline Toorop
Afwezig: Sander Claassen, John, Ron Duijn (aspirant lid)
Gijs de Bruijn en Bart Wolles van de MR hebben via de mail aangegeven niet aanwezig te kunnen
zijn bij deze vergadering. Dit zorgde voor verwarring omdat eerder was besloten dat de leden
van de MR niet meer aanwezig zouden zijn bij de ouderraadvergaderingen, zodat dit geen extra
belasting is voor de leden van de MR. François en Maria hebben vorig schooljaar afspraken
gemaakt over de samenwerking tussen de MR en de Ouderraad en afgesproken dat de MR niet
aanwezig is bij de ouderraadvergaderingen, dat de notulen worden uitgewisseld en dat ze 2x per
jaar bij elkaar komen voor afstemming (aan het begin en halverwege het schooljaar).
1.

Welkom

2.

Welkom nieuwe (aspirant) leden

3.

Vacature Voorzitter & Secretaris (met toelichting hierop)
Taken voorzitter:
- Agenda voorbereiden i.s.m. Jan Willem
- Afstemming met de MR
- Vergadering leiden
Taken secretaris:
- Verslag vergadering maken
- Mailbox ouderraad bijhouden

4.

Inventarisatie beschikbare kandidaten
Op dit moment heeft niemand zich aangemeld voor de rol van voorzitter en
secretaris. Esther geeft aan dat zij er over na zal denken om de rol van voorzitter op
zich te nemen.

5.

Afscheid oude leden
De ouderraad neemt afscheid van de zittende voorzitter François en ouderraadlid
Maria.

6.

Goedkeuring notulen & actielijst
Actielijst:
• Thema alcohol en drugs.
Het beleid van GvdV op het thema alcohol en drugs is gewijzigd. Voor de gehele
school geldt ‘een rookvrije schooltijd’. Dit wil zeggen dat kinderen onder schooltijd
(van 8 tot 17 uur) niet mogen roken. Niet in de school of op het schoolterrein en ook

niet in de buurt. Belangrijk is dat er geen overlast wordt veroorzaakt. Ook leraren
moeten zich hier aan houden. De jaarlijkse bijeenkomst over dit thema gaat voorlopig
niet door i.v.m. Corona.
Actie: De directie gaat het gewijzigd beleid in een nieuwsbrief communiceren zodat
ouders dit beleid kennen en hiernaar verwezen kan worden.
• Adressenlijst ouderraad
Actie: Esther maakt een adressenlijst vraagt de volgende vergadering om deze aan te
vullen.
• Thema-avond in maart: Sander, Wilma.
De thema-avond is vorig schooljaar i.v.m. corona niet doorgegaan. De verwachting is
dat het dit jaar ook niet doorgaat. Online is geen optie. De indruk is dat ouders al
zoveel online doen, dat de animo voor een online thema-avond beperkt zal zijn.
7.

Agenda schooljaar 20/21
De agenda van schooljaar 20/21 is geheel afhankelijk van de ontwikkelingen i.v.m.
het Coronavirus.
- Open dagen: over doorgang en invulling wordt nog nagedacht.
- Ouderavond: deze gaan wel door in een gewijzigde opzet. Kort, in shifts met
kleine groepen in een klaslokaal.
o Leerjaar 1 – eind september
o Leerjaar 2 – 1 september
o Leerjaar 3 – 2 september
o Overige leerjaren ?
- Schoolkampen. De (buitenlandse) schoolkampen gaan dit schooljaar niet door. In
sommige gevallen is er een alternatief programma (bijv. introductieactiviteiten
leerjaar 1).
De ouderraad stelt voor na te denken over een alternatief voor de schoolkampen,
bijv. in NL i.p.v. het buitenland. Dit is mede afhankelijk van de ontwikkelingen
van corona, de bereidheid onder docenten en toestemming van ouders.

8.

Versterking contact ouders en school
Maria heeft hiervoor een voorstel geschreven. Esther neemt dit van haar over en
bespreekt het voorstel met Reineke. Er moet gekeken worden naar de haalbaarheid van
de activiteiten i.v.m. corona. Het voorstel komt voor de volgende vergadering op de
agenda.
Actie: Reineke en Esther maken een afspraak en werken het voorstel van Maria verder
uit.
Op de ouderavonden worden contactouders geworven. Er komt een dia in de presentatie
van de mentoren met de oproep voor één contactouder per klas. De oproep wordt
opgevolgd met een email. De ouderraad verzamelt de contactgegevens van de
contactouders. School verstuurt namens de contactouders een mail naar alle ouders met
het verzoek contactgegevens te delen met de contactouders.
De oproep tijdens de ouderavond wordt gedaan d.m.v. een korte wervingsvideo.
Afgesproken is dat als de werving van contactouders dit jaar (weer) niet goed verloopt,
we volgend jaar stoppen met dit initiatief.

Actie:
- Reineke zorgt voor een dia in ouderpresentatie waarin een oproep wordt gedaan
voor een contactouder per klas.
- Wilma en Joost maken een korte video.
- Jan Willem gebruikt de e-mailteksten die door Esther zijn aangepast naar de
huidige situatie,
9.

Cultuurinitiatief

Ook het cultuurinitatief is vorig schooljaar stil komen te liggen door de coronamaatregelen.
Wilma en John hadden een voorstel ontwikkeld om met korte, laagdrempelige activiteiten
het cultuurprofiel van de school te versterken. School pakt dit initiatief wel weer op. De
Kunst- en Cultuurcoördinator gaat hier een belangrijke rol in spelen. Daarvoor is op dit
moment een vacature. Ook zijn er nog vervangingsvacatures voor het vak Drama.
De wens is om kunst en cultuur ook te koppelen aan vakken die op het eerste oog hier niks
mee te maken hebben. Op studiedagen van docenten zal hier aandacht aan worden besteed.
Eerder werd december 2020 genoemd als datum waarop wordt bepaald of GvdV zich
wederom Cultuurprofielschool mag noemen. Die datum gaat niet door. Er zal een nieuwe
visitatieronde komen, Wanneer is niet bekend.
Jan Willem geeft aan tijd nodig te hebben om samen met de docenten plannen te maken en
invulling te geven aan het cultuurprofiel. De ouderraad wil graag op de hoogte worden
gehouden van de ontwikkelingen omtrent Kunst en Cultuur. We spreken af het onderwerp
eind van het jaar opnieuw te agenderen.
10.

Corona update

Jan Willem vertelt over de eerste week dat de school weer open is. GvdV was graag ‘hybride’
(deels fysiek onderwijs/ deels online) van start gegaan maar de overheid heeft bepaald dat
de scholen geheel open moesten.
De docenten zijn blij om de kinderen weer live te zien maar maken zich ook zorgen. De
meeste kinderen houden zich goed aan de gemaakte afspraken. Ook bij het dragen van een
mondkapje.
Wilma vraagt of er nog een evaluatie komt over de Coronatijd. Jan Willem zegt dat dit zal
komen, zeker omdat dit waarschijnlijk ook verplicht wordt door de overheid. Er wordt
gekeken of de coronamaatregelen effect hebben gehad op de resultaten van de leerlingen. De
resultaten komen via de MR bij de ouderraad terecht.
Esther vraagt waarom er is gekozen om het huiswerk via Teams te registreren. Teams wordt
het communicatiemiddel waarmee school in de toekomst gaat werken. Toetsen komen nog
steeds in Magister te staan, maar het huiswerk niet meer. In de studiewijzers staat een
overzicht van het huiswerk in een bepaalde periode. In de klas geeft de docent ook aan wat
het huiswerk is. Er is afgesproken met de docenten dat ze dat aan het einde van elke les
doen. Kinderen noteren het huiswerk in de agenda. Het doel is om kinderen zelf te laten
plannen en dit dus ook leren te doen. De bovenbouw mag een digitale agenda gebruiken.
Het bedrijf dat de agenda maakte die voorgaande jaren werd gegeven in de onderbouw, doet
dit niet meer. Er is een nieuwe agenda met eenzelfde opzet, maar kleiner van formaat
besteld. Kinderen die interesse hebben, konden zich hiervoor inschrijven. De agenda zal
binnenkort worden gedistribueerd.

Een vraag wat leerlingen en docenten doen die thuis moeten blijven i.v.m. corona. De lessen
van docenten die thuis moeten blijven vallen uit. Het is niet te regelen om deze lessen door
te laten gaan, met leerlingen die vanuit de klas deze online les volgen.
Leerlingen die thuis zijn moeten aan zelfstudie doen. De fysieke lessen worden niet ook
online gedeeld. Docenten vinden het niet prettig wanneer kinderen die thuis zitten
meekijken in de fysieke klas. Dit omdat ze niet weten wie er nog meer meekijken behalve de
leerling zelf. Wanneer meer docenten en leerlingen thuis komen te zitten vanwege corona
zal hier weer naar gekeken worden.
11.

Rondvraag
-

-

12.

Hoe drukken de kosten van de verbouwing op de bezuinigingen?
Jan Willem geeft aan dat de verbouwing noodzaak was en dat dit niet op de begroting
stond. De kosten komen op rekening van GvdV en zullen de komende 10 jaar worden
afgeschreven. De verwachting is niet dat er hierdoor meer bezuinigd moet worden.
Rondvraag wat de aanwezigen vonden van de vergadering.
De aanwezige aspirant leden willen allen lid worden van de ouderraad. Esther gaat
nadenken over de rol van voorzitter.
Afsluiting vergadering
De volgende vergaderingen worden gepland en deze dat wordt gecommuniceerd via
de mail. Het zal 6x per schooljaar zijn.
- Maandag 19/10
- Maandag 7/12
- Maandag 8/2
- Maandag 12/4
- Maandag 21/6 + uitje
Wilma zal volgende vergadering zorgen voor een Corona-veilig alternatief voor de
gebruikelijke broodjes.

