
 
 
 
Notulen ouderraad 27 november 2019 
 
Aanwezig: Yvonne Kruisheer (voorzitter), Martijn Hinten (notulist), Rosanne Bekker (rector), Joost 
Schoots (conrector), Michiel Mazel, Paige Shipman, Gien van den Bossche, Richard Groenendaal 
Afgemeld: Vincent Weggemans (MR), Matthea Osinga, Wilma Straatman, Peter Boncz (MR) 
Afwezig: Dorine Machiels (afdelingsleider VWO en 5 Havo) 
 
Agenda: 
 

• Notulen vorige vergadering (actiepunten staan hieronder als agendapunten) 
• Mailbox ouderraad 
• Notulen plaatsen op de website (Martijn, reeds gedaan) 
• Voortgang van de “kwestie bedrijfseconomie op het VWO” (Rosanne/Joost) 
• Thema-avond “verslaving” (Yvonne) 
• Aanwezigheid leden ouderraad op aanstaande open dagen 
• Stand van zaken renovatie 
• Tevredenheidsenquête deze week 
• Ervaringen met nieuwe volgorde toetsweek-projectweek 
• WVTTK 

 
Notulen 
Vastgesteld zonder wijzigingen.  
 
Mailbox OR 
Geen noemenswaardige e-mails.  
 
Notulen plaatsen op de website 
Reeds gedaan. Martijn zal net na vaststelling van de notulen steeds doen.  
 
Voortgang van de “kwestie bedrijfseconomie op het VWO” 
De school is van plan om voor minimaal 8 leerlingen die nu in 5 Havo zitten en naar het VWO willen 
doorstromen een verkort programma aan te bieden. Dit programma houdt in dat de betreffende 
leerlingen in 5 VWO in één jaar het vak Bedrijfseconomie (Beco) zullen afronden. Zij doen dan in de 
vijfde dus al examen voor Beco. Het idee is om 3 á 4 uur per week les te volgen.  
 
Rosanne en Joost geven duidelijk aan dat het nog een plan is en geen zekerheid. Zij zullen er vóór de 
Kerstvakantie nog op terugkomen. Aangezien er voor de school veel kosten aan verbonden zijn, is het 
wel de bedoeling dat de betreffende leerlingen bij doorgaan van het plan, ook daadwerkelijk 
doorstromen. Met andere woorden, zij moeten niet ineens afhaken en niet meer willen 
doorstromen. We hebben het kort gehad over het ondertekenen van een soort “intentieverklaring” 
door de leerlingen.  
 
De Ouderraad vindt het plan waarover gesproken wordt een goed plan en vraagt Rosanne en Joost 
door te gaan met de uitwerking (zie boven, @Rosanne/Joost: terugkoppeling voor de Kerst).  
 
Overigens was Beco afgevallen binnen het VWO omdat het een duur vak is voor de 
scholengemeenschap en van alle vakken de doorstroming het meest in de weg zat. 
 
Thema-avond “Verslaving” 



Leontien Diergaarde, een lid van de MR, heeft een email gestuurd over dit thema. Zij is deskundige 
op dit gebied en heeft er cursussen in gegeven op de universiteit. We bespreken de email. Zie bijlage. 
@Yvonne en @Gien nemen de verdere afhandeling en organisatie van de thema-avond op zich.  
Een voorlopige datum voor deze avond is 26-02-2020. 
 
Aanwezigheid leden Ouderraad op aanstaande open dagen 
De open dagen zijn op donderdag 16 januari (17:00 – 21:00) en op zaterdag 18 januari (10:00 – 
13:00). De school vraagt of er weer ouders aanwezig kunnen zijn. We gaan proberen om naast 
aanwezigheid bij de plenaire presentatie ook een tafel te bemensen in de aula. Dit laatste moet nog 
georganiseerd worden. We zijn hier verder niet op ingegaan, dus zullen hierover nog contact met 
elkaar moeten hebben. 
 
We hebben wel al afgesproken dat de volgende personen op de open dagen aanwezig zullen zijn: 
 

• Donderdag 16/01: Michiel, Martijn en Richard 
• Zaterdag 18/01: Annelies en Paige 

 
Laten we vóór het einde van het jaar dit allemaal nog even goed afstemmen. 
 
Stand van zaken renovatie 
Joost licht de stand van zaken van de renovatie toe: het “bouwheerschap”, zeg maar “de regie” ligt 
nu bij de school. Het concept Programma van Eisen is gereed en moet nog naar het bestuur. Het 
concept is opgesteld door zo’n 20 personen. Bij goedkeuring van het concept, zal de school een 
architect gaan zoeken. Het plan is begin 2021 te starten met zoeken.  
 
De locatie voor tijdelijke huisvesting tijdens de bouw is bijna rond. Joost kan er op dit moment alleen 
over kwijt dat de locatie op maximaal 10 minuten loopafstand van de school ligt. 
 
Het plan is om te starten met de daadwerkelijke bouw omstreeks eind december 2021. Eerst zal één 
gebouw worden aangepakt, daarna het andere. Brugklassers zullen tijdens de bouw zoveel mogelijk 
les krijgen in de bestaande bouw, zodat zij zo min mogelijk heen-en-weer moeten pendelen. 
 
Joost meldt tevens dat de entrees van de schoolgebouwen na de verbouwing zodanig zullen zijn 
ingericht, dat je bij binnenkomst direct tegen een “special” aan zult lopen. Daarmee wordt bedoeld 
dat de entree direct toegang geeft tot typische alpha, beta, gamma of delta lokalen. 
 
Ook zal er aandacht aan duurzaamheid worden geschonken. Een idee is om de school “gas-loos” te 
maken. 
 
De Ouderraad vraagt of er tijdens de open dagen ook aandacht zal worden gegeven aan de 
verbouwing. Joost meldt dat dat nog onduidelijk is. 
 
Tevredenheidsenquête 
De afgelopen week is een tevredenheidsenquête gestuurd naar ouders van onderbouwleerlingen. 
We zijn hier niet ver op ingegaan. Onduidelijk is nog of de enquête goed is ontvangen en wat de 
mate van respons zal zijn. Paige meldt wel dat zij de enquête in elk geval ontvangen heeft. 
 
Ervaringen met nieuwe volgorde toetsweek-projectweek 
Met ingang van dit schooljaar wordt de projectweek steeds direct na de toetsweek gehouden, nog 
voor een eventueel volgende vakantie. Voorheen werd de projectweek meestal na de vakantie 
gehouden. Rosanne vraagt hoe dit door de ouders ervaren is. De ervaringen van de ouders van de 
Ouderraad zijn overwegend positief over deze verandering van volgorde. Helaas moeten we net als 



tijdens voorgaande vergaderingen wel vaststellen dat de inhoud van de projectweek door een groot 
deel van de leerlingen als oninteressant wordt ervaren. Zij lijken de projectweek meer als een 
verkapte vakantie te zien dan een week om iets te leren. Gezegd moet worden dat een enkele 
leerling wel positief is. Ook leken de examenleerlingen de week goed te kunnen gebruiken om aan 
hun PWS te werken. 
 
WVTTK 
Annelies merkt twee punten op mbt de doorstroming van Mavo naar Havo: ten eerste vindt zij het 
vreemd dat leerlingen een soort motivatiebrief moeten schrijven om in aanmerking te komen voor 
doorstroming. Verder vraagt zij wat de school eraan doet om leerlingen die van Mavo naar Havo 
willen doorstromen daar op voor te bereiden. Zij vraagt of er al in het laatste jaar van de Mavo 
aandacht zou kunnen worden besteed aan het extra vak dat op de Havo ingehaald zal moeten 
worden.   
 
Hierop meldt Joost dat de school graag zeker wil weten dat kinderen écht gemotiveerd zijn om door 
te stromen, en niet voortijdig afhaken. Verder meldt hij dat er in samenwerking met Lyceo een 
doorstroomprogramma is opgesteld. De kosten daarvan zijn ca €1500 per leerling. Deze kosten 
worden niet door de school vergoed. 
 
Gien meldt dat doorstroming van Mavo naar Havo voor leerlingen met een N+T-profiel erg moeilijk 
is, omdat er als keuzevak alleen maar Biologie gekozen kan worden. We zijn hier niet verder op in 
gegaan. Gien zal dit zelf verder met de decaan of Rosanne opnemen. 
 
Paige complimenteert de school met de verbeteringen in de email-communicatie naar ouders. 
 
Volgende vergaderingen (19:30):  
 

• 9 oktober 
• 27 november (aanvang 19:00, einde vergadering 20:45, school regelt broodjes) 
• 29 januari 
• 25 maart 
• 3 juni 

  
  



Bijlage: email van Leontien Diergaarde 
 

Beste	Martijn	en	Yvonne,	

	Het	lukt	mij	helaas	niet	om	er	morgen	bij	te	zijn.	Ik	zie	wel	een	interessant	agenda-punt,	
nl.	Thema-avond	Verslaving.	Ik	geef	een	bachelor-cursus	over	dat	onderwerp	aan	de	VU	
en	daardoor	weet	ik	wat	er	zoal	is	aan	aanbod	op	het	vlak	van	
voorlichting/preventie/behandeling.	

	Het	thema	is	nu	1	woord,	dus	weet	nog	niet	wat	de	aanleiding	en	het	doel	zijn	van	deze	
thema-avond,	maar	wellicht	hebben	jullie	hier	iets	aan:	

1.       Jellinek	preventie	:	voorlichting	voor	ouders	op	school	door	een	preventieprofessional	
over	hoe	om	te	gaan	met	je	zoon/dochter	die	veel	gamet/alcohol	drinkt/rookt/drugs	
gebruikt	

2.       Voorlichting	aan	een	breed	publiek	over	drugs	door	experts	in	het	veld	(dus	
betrouwbaar):	Trimbos	,	Brijder,	of	Jellinek.	Dit	is	dus	informatie	die	je	thuis	tot	je	kunt	
nemen.		

3.       Voorlichting	aan	jongeren	over	de	effecten	en	risico’s	van	drugs	worden	al	in	de	2e	klas	
gegeven	dorde	biologie-docent,	zo	heb	ik	begrepen.	Vanaf	14	jaar	kan	dit	trouwens	
averechts	werken,	blijkt	uit	wetenschappelijk	onderzoek.	Als	dit	naar	jullie	mening	beter	
moet,	dan:	optie	4.	

4.       Helder	op	school	van	het	Trimbos	instituut.	Dit	is	een	‘integrale	aanpak	om	leerlingen	
bewust	te	maken	van	de	gevolgen	en	hen	te	stimuleren	niet	te	roken	of	drinken,	geen	
drugs	te	gebruiken	en	niet	te	veel	te	gamen’	

	Zelf	zie	ik	veel	in	de	laatste	aanpak	omdat	deze	bewezen	effectief	is.	De	school	kan	dan	
tegen	minimale	kosten	een	preventiemedewerker	van	Jellinek	over	de	vloer	krijgen	die	
o.a.	helpt	bij	het	opstellen	van	een	middelen-vrij	beleid	van	de	school	en	het	bijscholen	
van	mentoren	zodat	zij	problematisch	gebruik	kunnen	signaleren	onder	leerlingen	en	
het	bespreekbaar	maken.	Hier	staat	het	goed	uitgelegd.	In	2020	zijn	scholen	verplicht	
rookvrij,	dus	dan	past	dit	er	misschien	ook	bij.	

	Mochten	de	leden	van	de	ouderraad	deze	aanpak	ook	een	goed	plan	vinden,	dan	kan	ik	
wel	helpen	om	de	directie	te	overtuigen	van	de	noodzaak	ervan,	mochten	jullie	daar	
behoefte	aan	hebben.	Dan	geef	ik	een	beknopt	overzicht	van	de	feiten	t.a.v.	
middelengebruik	onder	scholieren	in	Nederland,	zoek	ik	uit	wat	de	investering	is	(geld,	
tijd)	voor	de	school/docenten	en	wat	het	de	school	(eigenlijk:	docenten,	leerlingen	en	
ouders)	vervolgens	oplevert.		

	Aan	de	andere	kant,	als	jullie	optie	1	voor	ogen	hebben,	dan	kan	ik	met	jullie	meedenken	
over	hoe	je	dit	zo	aankondigt	dat	ouders	ook	daadwerkelijk	willen/durven	komen	(tip:	
laat	het	woord	‘verslaving’	achterwege,	want	dan	heb	je	kans	dat	er	niemand	komt,	
omdat	‘andere	ouders	dan	wel	eens	zouden	kunnen	denken	dat	jouw	zoon/dochter	
drugsverslaafd	is	en	dat	jij	dus	hebt	gefaald’).	



	Als	ik	ergens	bij	kan	helpen,	dan	hoor	ik	het	graag.	

	Groeten,	

	Leontien	
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