
Notulen  vergadering  Ouderraad  op  woensdag  23  september  2015  
 
Aanwezig: Edit Tuboly (voorzitter), Epke Vogel (notulist), Julia Sullivan, Yvonne Kruisheer, Igor 
Asselbergs, Saskia Jongman, Thijs Streutgers, Ineke Oostveen, Annette Sloan (rector) 
 
Mededelingen: 
• Werving conrector is gestart. Wervingsbureau doet momenteel grondige behoefte analyse. 
• Nieuw lid ouderraad is Yvonne Kruisheer. 
• Aanpak OR vergaderingen:  

- 1/2 uur vooroverleg om (terugkerende/nieuwe) bespreekpunten overeen te komen 
- 1 uur gecoördineerd overleg met rector – punten OR + punten rector 
- nabespreking met afspraken over opvolging (op te nemen in notulen) 

 
Mededelingen MR: 
• Overgangsnormen zijn verbeterd:  waarschuwing bij 2e rapport, bij 3e rapport advies afstromen 

of blijven zitten 
• Overleg vindt plaats over toetsbeleid, waaronder de kwaliteit van toetsen 
• Herkansingen onderbouw zijn afgeschaft 
 
Bespreking met rector: 
1) Schoolreis bovenbouw – Er was sprake van gebrekkige/late communicatie. Rector is op de 
hoogte en belooft verbetering. Volgende keer eerst inhoudelijke informatie over de reis en daarna 
de bijeenkomst. 
2) Kantine – Facilitair coördinator is gevraagd assortiment cateraar aan te passen en gezonder 
te maken. Actiepunt:  
- Mogelijkheid plaatsen Waternet drinkwaterpaal zal door school worden onderzocht. 

3) Studieruimtes – Deze zijn gerenoveerd en weer geopend. Ook de mediatheek is heropend. 
Bericht hierover komt in eerstvolgende nieuwsbrief. 

4) Kwaliteit docenten – Professionalisering vindt plaats op basis van gesprekscyclus, op 
individueel en/of op vaksectie niveau. Feed-back via lesobservaties en evaluaties door leerlingen. 
Lesobservaties/peer reviews door vaksectiegenoten zal meer worden gestimuleerd, alsmede 
feedback door leerlingen. 

5) Mentorschap – Wekelijks overleg van mentoren en afdelingsleider is ingevoerd en 
begeleidingsmateriaal is aangeschaft (mentoraatmethode + trainingsprogramma). Mentoraat 
onderbouw en bovenbouw verschillen en accent gaat van studie- en sociale vaardigheden naar 
loopbaanoriëntatie. In bovenbouw vinden geen vaste individuele mentorgesprekken meer plaats. 
Verzoek vanuit de OR is om wel individuele mentorgesprekken te voeren met de leerlingen in de 
bovenbouw. Actiepunten:  
- Mogelijkheid invoeren in bovenbouw van min. 1 mentorgesprek, tevens in MR bespreken. 
- School zal informatie mentorprogramma op website plaatsen. 
6) Roosters – Deze worden ivm synchroniseringsproblemen alleen nog op magister geplaatst. 

7) Info OR vergaderingen – Actiepunten: 
- Vergaderdata worden in jaarplanning opgenomen, incl. tijd en locatie.  
- Notulen komen op de website (OR pagina) 
8) Jaarplanning – De aanvulling voor periode na dec. 2015 komt binnenkort op website. 



9) Toetsen onderbouw – Herkansing is afgeschaft aangezien het de voortgang verstoort en er 
alleen kleine studieonderdelen worden getoetst. Toetsweken onderbouw blijven ivm betere planning 
en toezicht op kwaliteit toetsen. 

10)  Inzien toetsen door externen – Externe partijen zoals huiswerkbegeleiders kunnen een 
analyse opvragen bij de docent. Eventuele toezending gemaakte toetsen wordt besproken in MR en 
wordt in volgende OR vergadering opgevolgd.. 
Actiepunt:  
- School herinnert docenten eraan dat zij toetsen moeten nabespreken en op verzoek analyse van 
uitkomst toetsen geven. 

11) Thema avond OR – Onderwerp is alcohol en cannabis. Voorkeursdatum is 18 nov en 
uitnodiging en een herinnering zal in aparte brief naar ouders worden verstuurd. Actiepunt:  
- Julia en Epke volgen op na overleg met GGD op 29 sept. 
12) Werven OR leden – Dit zal gebeuren door OR leden tijdens klassenbijeenkomsten, thema 
avonden, open dagen en informatieavonden. Actiepunt: 
- OR verzamelt gegadigden voor voorlichting door OR leden tijdens open dagen (28 en 30 januari 
2016). Opvolgen bij volgende OR vergadering op 4 nov. 
13) Schoolgids – Actiepunt: Tekst over de OR wordt nagekeken/aangepast door Saskia 

14) Mailbox OR – Oproep is gedaan voor OR lid dat mailbox wil beheren. 
15) Up-date financiën ouderbijdrage wordt op OR vergadering 4 nov besproken. 

 
 


