
Notulen ouderraad 24 november 2021. 
 
Aanwezig: Rosanne Bekker (rector), Joost Schoots (conrector), Yvonne Kruisheer, Martijn Hinten 
(voorzitter, notulist), Gien van den Bossche, Clementine van den Burg, Michiel Mazel, 
Afgemeld:  Paige Shipman, Annelies Kooiman, Robbert van Dijk, Matthea Osinga, Leontien 
Diergaarde, Eudia Winter (MR), Vincent Weggemans (MR) 
Afwezig: - 
 
Agenda: 

• Notulen 22/09/2021 
• Mailbox OR 
• Email Annelies (hoe om te gaan met gevoelens/emoties leerlingen bij eventuele volgende 

lockdown?, langdurige uitval Wiskunde 4H) 
• Huidige situatie Corona 
• Indrukken ouders over projectweek 
• Overzicht activiteiten NPO (Nationaal Programma Onderwijs) 
• Open dagen 
• Onderbezetting docenten Wiskunde en Nederlands 
• Visitatie Unesco 
• WVTTK 

  
Notulen 
Vastgesteld zonder wijzigingen.  
 
Mbt de actiepunten in de notulen:  

1) Organisatie van de Thema-avond staat nog open. We bespreken dit later tijdens deze 
vergadering (zie verderop). 

2) Martijn zal een overdrachtsdocument voorbereiden voor de overdracht van de diverse zaken 
mbt de mailbox, drive e.d. Dit zal een agendapunt worden voor de volgende vergadering. 

3) Voor wat betreft het “losser” maken van de boekenlijst: Rosanne komt hier voor eind januari 
2022 op terug. 

 
Mailbox Ouderraad  
Geen relevante emails. 

Email Annelies - hoe om te gaan met gevoelens/emoties leerlingen bij eventuele volgende 
lockdown? Langdurige uitval Wiskunde 4H. 
Annelies maakt zich zorgen dat leerlingen door de nieuwe lockdown motivatieproblemen gaan 
krijgen. We bespreken dit. Rosanne meldt dat dit een landelijk probleem is, dat zorgelijk is. 

Gien vraagt of examenleerlingen dit jaar, net als een eerder jaar een examenvak mogen 
laten “vallen”. Rosanne geeft aan dat dit niet zal gebeuren, en in het verleden zelfs 
contraproductief heeft gewerkt. Wat de school voor de huidige SE-week wel heeft 
georganiseerd is een extra herkansing. Er was overigens erg slecht gescoord in de SE-week.  

Annelies heeft van haar zoon doorgekregen dat het vak Wiskunde in 4H vaak en langdurig 
uitvalt. Joost zoekt dit tijdens de vergadering nog uit. Er blijkt een docent langdurig ziek te 
zijn. Maar er is vervanging geregeld. Joost zal de details nog eens navragen bij de 



afdelingsleider. Martijn zal een terugkoppeling aan Annelies geven (dit is reeds gebeurd. 
Annelies kan indien nodig rechtstreeks contact met Joost opnemen).  

Overigens heeft de school met veel uitval te maken. De intentie is om zodra uitval langdurig 
is, de capaciteit van de overgebleven docenten over de klassen te verdelen. 

Situatie Corona 
Rosanne meldt dat de huidige situatie spannend en onzeker is. Opmerkelijk is dat er binnen 
de school vrij weinig besmettingen zijn. Om de school voor te bereiden op de onzekere tijd 
die gaat komen, zijn alvast oude scenario’s weer opgezocht en staat er een coronateam “in 
de startblokken”.  

Indrukken projectweek 
Gevraagd wordt welke indruk de aanwezige ouders over de afgelopen projectweek hebben. 
De algemene indruk is positief. Het was een interessante week met een leerzaam 
spelelement. 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
We bespreken kort dat binnen het NPO de organisatie Purple Monkey wordt ingezet. Van 
hun website: “Purple Monkey leert mensen hoe zij hun brein optimaal kunnen gebruiken en 
slim kunnen werken of studeren. Trainingen voor bedrijfsleven, overheid, gezondheidszorg, 
docenten, scholieren, studenten. Open training in Vleuten of in-company (fysiek en online) 
waar je wil”.  
 
Een aantal workshops zal worden georganiseerd voor de examenklassen, met onderwerpen 
als: “leren leren” en “leren concentreren”. Op de dinsdagmiddagen zullen workshops voor 
lagere klassen worden gegeven. Een en ander zal nog worden aangekondigd in een 
nieuwsbrief. 
 
Open dagen 
Voor wat betreft de open dagen zet de school in op het “inschrijven” in kleine groepen. Verder zal op  
8 december een Tv-uitzending in de vorm van een livestream worden georganiseerd, net als vorig 
jaar. De school zoekt nog vrijwilligers uit de Ouderraad (onduidelijk is of dit is gelukt). 
 
Rosanne vraagt of de OR een stand kan en wil bemannen op de open dag van 21 januari 2022. We 
hebben hier geen eenduidig antwoord op geformuleerd. Rosanne vraagt wie er aanwezig kan zijn op 
de open dag. Cleem geeft zich op als vrijwilliger. Martijn komt misschien, maar kan dat nu nog niet 
aangeven (komt hij nog op terug). 

Onderbezetting docenten Wiskunde en Nederlands 
De school ondervindt een onderbezetting binnen de vakgroepen Wiskunde en Nederlands. 
Er is een landelijk tekort aan docenten. Rosanne vraagt de Ouderraad om ideeën. Misschien 
kennen de leden van de raad kandidaten die kunnen lesgeven? In de bovenbouw is een 
diploma vereist, maar in de lagere klassen kan in bepaalde gevallen bekwaamheid boven 
bevoegdheid gaan, en zou een docent zonder de vereiste diploma’s kunnen worden 
aangesteld. Bij deze het verzoek aan allen: kijk in jullie netwerk of er geschikte kandidaten te 
vinden zijn. 



Martijn kent een (master) studente Econometrie die Wiskundebijles op alle niveaus geeft en 
zal haar vragen of zij interesse heeft om bij te springen. (Dit is inmiddels gebeurt. De 
betreffende studente had zeker interesse. Haar contactgegevens zijn bekend bij Rosanne.) 

Visitatie Unesco commissie 
De school is bezocht door een Unesco visitatiecommissie. Doel was om controleren of school 
nog “Unesco gecertificeerd” is. De conclusie was positief. Wel heeft de commissie tips voor 
verbetering gegeven. We zijn er niet verder op ingegaan. 

Thema-avond(en) 
We bespreken de organisatie van thema-avonden. Doen we ze digitaal of fysiek? Er zijn bureaus die 
online thema-avonden aanbieden. We spreken af de thema-avond tot in 2022 uit te stellen. Yvonne 
neemt contact op met één of enkele bureaus om te inventariseren of januari of februari mogelijk is. 
We hebben de voorkeur voor een fysieke avond, maar digitaal is ook mogelijk. Rosanne en Joost 
stellen de volgende data voor: 14 of 17 februari. Yvonne komt per mail op de organisatie van de 
avond terug. 
 
WVTTK 
Cleem vraagt of zelftesten in de klas kunnen worden uitgedeeld. Rosanne meldt dat dit al eens 
gedaan is en ze toen in grote hoeveelheden op straat werden weggegooid. Wel kunnen leerlingen 
vragen naar zelftests. Er zijn er genoeg. 
 
Joost meldt dat de voorbereidingen voor de renovatie op schema liggen. Maar het vinden van 
vervangende huisvesting verloopt problematisch. Er is nog geen oplossing voor. Volgens plan zal de 
daadwerkelijke renovatie staren in augustus 2022. 
 
We bespreken nog de mogelijkheid tot het houden van een reis in april. Een besluit hierover is nog 
niet genomen. De verwachting is om binnen 1 a 2 weken iets te laten weten. 
 
 
Volgende vergaderingen (19:30):  
 
- 22/9 
- 24/11 
- 26/1 
- 23/3 
- 1/6 
 
Agendapunten voor dan: 
 

• Overdrachtsdocument account Ouderraad (mailbox, drive e.d.). 
• Organisatie thema-avond in februari 2022. 
• Schoolreis in april? 

 


