
Notulen ouderraad 2 juni 2021. 
 
Aanwezig: Rosanne Bekker (rector), Joost Schoots (conrector), Yvonne Kruisheer (voorzitter), 
Robbert van Dijk, Paige Shipman, Martijn Hinten (notulist), Michiel Mazel, Annelies Kooiman, 
Ferdinand van Dieten. 
Afgemeld: Gien van den Bossche, Vincent Weggemans (MR), Matthea Osinga, 
Afwezig: Eudia Winter (MR), Peter Boncz (MR), Leontien Diergaarde. 
 
Agenda: 
• Notulen 24/2 
• Mailbox OR 
• Overdracht voorzitterschap en taken notulist op termijn 
• Stand van zaken Corona: hoe loopt het nu en wat kunnen we de komende weken verwachten? 
• Mogelijke achterstanden Mavo-Havo en Havo-Vwo, en plotselinge overgang naar een Engelstalig 

Wiskundeboek in 2 Havo (ingekomen e-mail) 
• Wvttk 
  
Notulen 
Vastgesteld zonder wijzigingen.  
 
Mailbox Ouderraad  
Naast de nodige reclame is er een e-mail binnengekomen van Ferdinand van Dieten. Ferdinand is de 
vader van een leerlinge in 2 M/H. Hij maakt zich zorgen over de mogelijk opgelopen achterstanden 
bij Mavo-Havo ten opzichte van de Havo-Vwo- klas. Daarnaast maakt hij zich zorgen over de 
plotselinge overgang van een Nederlandstalig boek voor wiskunde naar een Engelstalig boek. We 
spreken af deze punten later tijdens de vergadering te bespreken. 
 
Overdracht voorzitterschap en taken notulist op termijn 
Martijn meldt dat hij nog maximaal het komende schooljaar notulist zal zijn, aangezien zijn zoon 
volgend jaar eindexamen doet. Voor Yvonne geldt hetzelfde; haar dochter doet volgend jaar 
eindexamen. We spreken af dat we de taken van het voorzitterschap en het notuleren zullen gaan 
overdragen naar andere leden van de raad. Er hebben zich nog geen vrijwilligers gemeld en we 
hebben niets concreet gepland. 
 
We bespreken ook dat er een flyer gemaakt kan worden waarmee nieuwe leden voor de ouderraad 
geworven kunnen worden. @Joost biedt aan om hier een faciliterende rol in te spelen. @Yvonne 
biedt aan om een tekst voor deze flyer aan te dragen. We spreken ook af een gezamenlijke foto van 
de ouderraad te maken. Helaas is het daar na de vergadering niet meer van gekomen. @Allen, zullen 
we hier nog een keer voor samenkomen, of zullen we pasfoto’s of iets anders gebruiken?  
 
Stand van zaken Corona 
Gelukkig zijn er als gevolg van Corona weinig ziektegevallen in het examenjaar geweest en zijn de 
eindexamens in het eerste tijdvak zonder problemen verlopen.  
 
Het fysieke onderwijs zal met ingang van 7 juni starten. De meningen zijn hierover verdeeld, zowel 
onder de leerlingen als onder de leraren. Er is met name zorg over het afstand houden. Maar de 
algemene teneur is overwegend positief.  
 
De “mondkapjesdiscipline” is de laatste tijd wat verslapt. Het dragen van mondkapjes door de 
leerlingen zou beter kunnen. We hebben niet besproken hoe de school dit denkt te bereiken. 
 



De school beschikt over een voorraad Corona-zelftesten, die leerlingen mee naar huis kunnen nemen 
om zich daar te testen. Rosanne meldt dat, ondanks dat er aandacht aan is gegeven in de 
nieuwsbrief, er erg weinig gebruik van wordt gemaakt. Maar dit is verder geen reden tot zorg. Het 
gaat over het algemeen gewoon “goed” met de Corona-situatie. 
 
In verband met de Coronasituatie ondersteunt het ministerie van onderwijs de school financieel. Het 
extra budget van het afgelopen half jaar is ingezet voor een extra docent voor het begeleiden van 
leerlingen in de onderbouw, extra inhaalactiviteiten en ondersteuning door huiswerkinstituut Lyceo. 
Voor de komende jaren is er ook een flink budget beschikbaar via het Nationaal Programma 
Onderwijs. De school is bezig met een plan hoe de komende twee jaar deze extra financiële middelen 
ingezet kunnen worden. Rosanne meldt dat te merken is dat vooral de vaardigheden van leerlingen 
achteruitgegaan zijn. Als voorbeelden worden taalvaardigheid en planvaardigheid genoemd. De 
school is aan het nadenken hoe deze vaardigheiden weer op peil gebracht kunnen worden.  
Daarnaast is er ook zorg voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen. Verder werkt de 
school aan een plan voor de start van het komende schooljaar. We willen het jaar zo goed mogelijk 
laten starten. De driehoeksgesprekken, die vorig jaar al werden gehouden zullen ook het komende 
schooljaar weer gehouden worden. 
 
Annelies meldt dat het een goed idee zou kunnen zijn om de overgang naar 100% fysiek onderwijs te 
vergemakkelijken door bijvoorbeeld extra sport- of spelactiviteiten in te roosteren. 
 
Ferdinand heeft gemerkt dat het ambitieniveau van leerlingen soms daalt bij thuisonderwijs. Het 
gevaar bestaat dat leerlingen door het vele thuisonderwijs het nut van praktijkonderwijs minder 
inzien en denken dat ze het “zo ook wel halen”. Bedoeld wordt dat leerlingen zouden kunnen denken 
dat ze geen fysiek onderwijs nodig hebben. Meerdere leden uit de ouderraad beamen dat online 
onderwijs het ambitieniveau van leerlingen niet altijd ten goede komt. 
 
Ten slotte wordt nog gemeld dat de briefkaart die uit naam van de ouderraad aan alle docenten 
gestuurd is, zeer goed is ontvangen. 
 
Ingezonden e-mail: mogelijke achterstanden en plotselinge overgang van een Nederlandstalig naar 
een Engelstalig wiskundeboek 
We bespreken de door Ferdinand ingezonden email. Hierin noemt hij twee punten: 

1. Tijdens het driehoeksgesprek tussen de dochter van Ferdinand, de mentor en Ferdinand zelf 
heeft hij zijn zorgen geuit over de door Corona opgelopen achterstanden die bij Mavo-Havo 
groter lijken te zijn dan bij Havo-Vwo. Tevens vraagt hij zich af hoe de school de integratie in 
Havo 2 dan zou gaan organiseren. 

2. Er is in 1 M/H op een later moment dan gepland overgestapt van een Nederlandstalig 
wiskundeboek naar een Engelstalige versie. In november is door de school gemeld dat de 
leerlingen vóór de overgang naar de Engelse variant zouden worden bijgewerkt. Dit is nog 
niet gebeurd. 

 
We bespreken bovenstaande punten: 
 
Met betrekking tot de plotselinge overgang naar een Engelstalig boek meldt Rosanne dat dit 
inmiddels met de afdelingsleider is besproken en dat deze erop terug zal komen en Ferdinand zal 
benaderen. Verder zal de school zorgen voor extra ondersteuning waar nodig. 
Duidelijk wordt dat sommige leerlingen in 1 M/H al het Engelstalige boek gebruiken, terwijl andere 
nog de Nederlandstalige variant hebben. Ferdinand draagt aan dat het een goed idee zou kunnen zijn 
om alvast kopieën te maken van bepaalde hoofdstukken uit het Engelstalige boek en deze te 
verspreiden onder de leerlingen nu nog uit het Nederlandstalige boek les krijgen. 
 



Ferdinand uit zijn zorgen dat er mogelijk een scheiding komt tussen leerlingen met een achterstand 
en leerlingen zonder achterstand. Hij vraagt zich af hoe de school dit denkt op te lossen. Rosanne 
meldt dat ook dit punt de zorg en aandacht van de school heeft.  
 
@Joost geeft aan dat hij in oktober een uitgebreidere terugkoppeling aan Ferdinand zal geven. Dit 
kan niet veel eerder in verband met drukte die gepaard gaat met het starten van het nieuwe 
schooljaar. 
 
WVTTK 
Paige vraagt hoe het staat met de verbouwing. Joost meldt het volgende: 

• Er is een tegenslag: veel vloerbalken in het gebouw zullen vervangen moeten worden. Dit 
was niet voorzien in zal voor vertraging zorgen. 

• De lokalen zullen fors groter worden. 
• Er komen twee themalokalen. Het ene lokaal zal zeer klassiek worden ingericht, met oude 

materialen en oude leermiddelen. Het andere lokaal zal juist zeer modern worden ingericht. 
• Hoe de studieruimtes vorm gaan krijgen moet nog worden uitgedacht. Het plan is om dit 

voor de zomer af te ronden. 
• Voor de buitentruimtes zijn er nog onzekerheden met betrekking tot het “groen” en de 

fietsenrekken. 
• Voor wat betreft de financiën “past” alles nog steeds. 
• Het grootste deel van het meubilair zal niet nieuw aangeschaft worden, maar het huidige 

meubilair wordt “gerefurbisched”. 
• Het plan is om schooljaar 2023-2024 klaar te zijn met de verbouwing. 
• Na de verbouwing zullen de recepties meer zicht op de leerlingen krijgen. Immers een thema 

van de school is “zicht op de leerling”. 
• Misschien komt er toch meer koeling in het gebouw. 

 
 
 
 
Volgende vergaderingen (19:00):  
 

• 27 januari 
• 24 maart 
• 2 juni 

  
Er zijn nog geen data vastgesteld voor het schooljaar 2021-2022. Als de Coronasituatie het toelaat, 
plannen we voor september weer een etentje met de ouderraad. 


