Notulen ouderraad 27 mei 2020.
Aanwezig: Gien van den Bossche, Rosanne Bekker (rector), Joost Schoots (conrector), Robbert van
Dijk, Annelies Kooiman, Vincent Weggemans (MR), Martijn Hinten (voorzitter, notulist), Paige
Shipman, Richard Groenendaal, Michiel Mazel, Yvonne Kruisheer
Afgemeld: Leontien Diergaarde (MR)
Afwezig: Dorine Machiels, Matthea Osinga
Agenda:
•
•
•
•

•

Notulen vorige vergadering, open actiepunten:
o terugkoppeling mbt “de lenteschool”
Mailbox Ouderraad
Waarom hebben sommige vakken zo weinig toets momenten?
Terugblik afgelopen maanden: wat is ons beeld over hoe het verlopen is? Wat moeten we
behouden voor de toekomst en waar zouden we, stel dat deze periode nog lang gaat duren,
rekening mee moeten houden?
WVTTK.

Notulen
Vastgesteld zonder wijzigingen. Aangezien de lente reeds voorbij is, zijn we niet echt ingegaan op de
lenteschool.
Mailbox Ouderraad
Geen actuele mails. Wel is begin maart een mail binnengekomen van een ouder die zich afvroeg of
de school iets met de “kwestie Corona” ging doen. Dat is inmiddels afgehandeld.
Gering aantal toets momenten voor sommige vakken
Het is Paige opgevallen dat er weinig (slechts 1 of 2) toets momenten zijn geweest voor bepaalde
vakken. Rosanne meldt dat dit ten dele te wijten is aan de huidige situatie (Corona). Maar in het
algemeen is het zo dat de school het aantal toets momenten wil verminderen en de scholieren op
andere manieren wil gaan beoordelen. Bijvoorbeeld door het maken van werkstukken, beoordelen
op inzet en dergelijke. Er zal in de Coronaperiode ook meer op het “zachte” aspect zoals inzet tijdens
online lessen en het maken van huiswerk worden beoordeeld.
Terugblik afgelopen maanden
Annelies vraagt hoe het geven van online lessen eigenlijk gegaan is. Rosanne meldt dat dit goed gaat
en dat tussen de schoolleiding en/of afdelingsleiding en de docenten gestreefd wordt een wekelijks
contactmoment te hebben waarin de voortgang en dergelijke wordt besproken. Over het algemeen
zijn de ervaringen positief.
Gien en Annelies melden dat de “competentietoets” die bestaat voor leerlingen dit van de Mavo
naar de Havo willen doorstromen nogal onduidelijk is. Het is bij ouders niet goed duidelijk wat deze
toets nou precies is en waar hij voor zou moeten dienen. Opmerkelijk is ook dat voor deze toets
nauwelijks contactmomenten geweest zijn.
Er blijkt een overstapprogramma voor doorstromers van Mavo naar Havo te zijn. Joost meldt nog dat
er momenteel gewerkt wordt aan een programma om eventueel opgelopen achterstanden in te
halen. Dit betreft overigens niet alleen doorstromers, maar alle leerlingen in alle leerjaren. De school
zal zich inzetten om leerlingen te ondersteunen bij opgelopen achterstanden.

Rosanne meldt dat vanaf volgende week (2 juni) de school open zal gaan voor maximaal 300
leerlingen per dag. Dit is goed voorbereid met door pijlen en kleuren aangegeven looproutes,
zitplaatsen enzovoorts. De komende periode tot aan de zomervakantie is eigenlijk een soort oefening
voor de periode na de zomervakantie. De ouderraad vindt dit een prima opzet.
Yvonne adviseert de school om één medium te gebruiken waarmee de leerlingen opdrachten in
kunnen leveren. Momenteel werken diverse leraren met verschillende media (email, Google drive,
Google classroom), wat verwarrend en inefficiënt zou kunnen zijn. Joost meldt dat hier wel afspraken
met de docenten over gemaakt zijn, maar hij is niet op de hoogte van de daadwerkelijke invulling
daarvan.
Paige vervolgt met de vraag of de te gebruiken tools en apps gestandaardiseerd zouden kunnen
worden. De school zou een lijst kunnen maken met de gebruiken applicaties, zoals Microsoft Word.
Google Docs, WeTransfer e.d.
Annelies brengt ter sprake dat vooral de eindexamenleerlingen een erg lange periode geen fysiek
en/of online onderwijs hebben gevolgd. Zo ongeveer vanaf half maart is bijna alles stilgevallen.
Leerlingen die doorstromen van Mavo naar Havo of van Havo naar VWO hebben dan bijna een half
jaar nauwelijks onderwijs gehad. We vragen ons af of de school een plan heeft om deze groep
leerlingen te ondersteunen of op een andere manier ervoor te zorgen dat de groep geen achterstand
op zal lopen. Concrete punten hebben we verder niet genoemd, maar de school zal er nog op terug
komen.
Vincent vraagt of er tijdens de online lessen iets meer daadwerkelijke instructie gegeven zou kunnen
worden, en dat de lessen niet vervallen tot een online vragenuurtje.
Annelies geeft aan dat het houden van online contactmomenten erg belangrijk blijft. Gien voegt nog
toe dat leerlingen opdrachten gezamenlijk zouden kunnen maken en wellicht online presentielijsten
moeten worden bijgehouden zodat de school een beter inzicht heeft in de betrokkenheid en inzet
van leerlingen.
Michiel stelt voor om een enquête onder de leerlingen te houden om erachter te komen wat zij zelf
eigenlijk van het online volgen van onderwijs vinden. Wellicht komen daar interessante
verbeterpunten uit.
Ten slotte meldt Rosanne nog dat er voor de eindexamenleerlingen een fysieke diploma-uitreiking zal
worden georganiseerd. (Op het moment van schrijven is inderdaad al bekend dat deze begin juli op
het Berlagelyceum zal plaats vinden. De betrokkenen zijn al via een email geïnformeerd.)
WVTTK
We spreken af dat we vanaf volgend schooljaar de OR-vergaderingen zullen starten op 19:00, in
plaats van 19:30.
Paige vraagt hoe het met de brugklassen voor 2020/2021 geregeld is. Rosanne meldt dat op 24 juni
een welkomst dag is georganiseerd.
Richard meldt dat dit zijn laatste bijdrage aan de ouderraad zal zijn, aangezien zijn zoon geslaagd is
en de school verlaat. We danken Richard voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Ten slotte bespreken we nog de buitenlandstages. De school adviseert de ouders om voorlopig nog
niets te regelen of te boeken.

Volgende vergaderingen (19:30):
•
•
•
•
•

9 oktober
27 november (aanvang 19:00, einde vergadering 20:45, school regelt broodjes)
29 januari
25 maart (geannuleerd vanwege de coronacrisis)
3 juni (vervroegd naar 27 mei)

Er zijn nog geen vergaderingen voor het volgend schooljaar gepland. Rosanne zal met een voorstel
komen en dat aan Martijn mailen.

