Notulen ouderraad 26 september 2018
Aanwezig: Yvonne Kruisheer (voorzitter), Martijn Hinten (notulist), Joost Schoots (conrector), Michiel
Mazel, Richard Groenendaal, Gien van den Bossche.
Afgemeld: Vincent Weggemans (MR), Wilma Straatman, Epke Vogel
Afwezig: Dorine Machiels (afdelingsleider VWO en 5 Havo), Peter Boncz
Agenda:









Kennismaking nieuwe rector, mevrouw Rosanne Bekker
Notulen vorige vergadering dd 06-06-2018.
Openstaande actiepunten notulen.
Mailbox ouderraad
Stand van zaken ICT (doorlopend agendapunt)
Content ouderraad op website en in nieuwsbrief – ivm o.a. werving nieuwe leden
Wvttk

Kennismaken nieuwe rector
Rosanne Bekker was op 26 september nog niet in dienst van de school en afwezig op de vergadering.
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Notulen
Vastgesteld zonder wijzigingen.
Actiepunten notulen
1) Bespreken IB met de MR of GMR
@Vincent: status onbekend, Vincent had zich afgemeld.
2) Aanleveren input mbt gedragscode iPad.
@Leden OR: deze input hebben we niet echt besproken. De gedragscode is wel kort aan bod
gekomen tijdens deze vergadering (zie verderop)
3) Stavaza ICT beleid op agenda OR zetten.
@Martijn: uitgevoerd.
4) “IB als versterking onze school” Op agenda zetten.
@Martijn: stond niet op agenda, maar we hebben het wel kort besproken. Zie verderop.
5) MT-Verkiezingen wereldkundig maken
@Vincent: uitgevoerd.
6) In beraad nemen van “Niveau Frans laag in 3H”.
@Annette: status onbekend. Doorgeschoven naar volgende vergadering.
7) Voorstel data OR-vergaderingen.
@Dorine: uitgevoerd. Zie onderaan notulen.
8) Wie organiseert dit jaar, samen met Epke de thema-avonden?
@Allen: Yvonne heeft zich bereid verklaard. Zie ook agenda voor volgende vergadering.

Mailbox ouderraad
 Geen relevante mails.
Niet geagendeerd, wel besproken
Meer naamsbekendheid OR
Joost biedt aan om tijdens gesprekken met ouders en tijdens de ouderavonden, indien de
gelegenheid zich voordoet, ouders te wijzen op het bestaan van de ouderraad. Ook zal hij tijdens de
Philias Fogg avond de OR ter sprake brengen.
Plannen om een verbouwing te plannen
Joost geeft een korte update mbt de verbouwing. Er komt waarschijnlijk een ondergrondse gymzaal,
maar de extra verdieping op de school is helaas afgekeurd. De OR geeft aan dat de verbouwing, of
eigenlijk de plannen om een verbouwing te gaan plannen allemaal erg langzaam en ondoorzichtig
verlopen en de kinderen van de leden van de OR een eventuele verbouwing waarschijnlijk niet meer
gaan meemaken. Verder zijn we hier niet diep op ingegaan.
Punten vanuit de MR
 Er komt volgend jaar een Mavo/Havo brugklas. Dit moet nog geregeld worden.
 Er wordt nagedacht over het “voorwaardelijk” overgaan binnen een gemengde brugklas. Een
leerling mag dan voorwaardelijk over, maar kan als het toch te zwaar lijkt te zijn
‘terugstromen’ naar een lager niveau in hetzelfde schooljaar.
 De leerlingenraad heeft gevraagd of het Kerstdiner weer in ere hersteld kan worden.
 Plannen om de mediatheek weer te openen (zie stavaza ICT, verderop).
Is er echt geen schoolreis in 4H?
Wilma vraagt (afwezig, maar via mail) of er echt geen schoolreis in 4H zal zijn. Joost geeft aan dat hij
hier nog op terug zal komen. @Joost: uitzoeken hoe het zit met een eventuele schoolreis in 4H. Joost
meldt wel dat er in 4H een internationale uitwisseling is voor de leerlingen. Het punt “schoolreis”
komt op de agenda voor de volgende OR.
Stand van zaken ICT
Joost houdt een uitgebreid betoog. Belangrijkste punten daaruit:
 De website van de school kan nog veel beter. De school heeft de ambitie er iets aan te doen.
 Gedragscode iPad en gebruik iPad: er loopt momenteel een pilot om iPads (van de
leerlingen) centraal te beheren. Later zal dit ook beschikbaar komen voor macBooks (van de
docenten), zodra er een app voor is.
 Er is nog wel wat te regelen mbt privacywetgeving om iPads op afstand te kunnen en mogen
bedienen. De school werkt eraan om ouders een soort online verklaring te laten tekenen.
Indien deze niet getekend wordt, is de consequentie voor de leerling dat hij of zij met de iPad
niet op het schoolnetwerk zal worden toegelaten.
 Voor ouders die geen iPad kunnen betalen komt de school met een alternatief (afbetaling,
lening, geschenk, …)
 De mediatheek: deze is tot nader order gesloten. De mediatheek heeft te maken met diefstal
en vandalisme. De school heeft wel Chromebooks aangeschaft die door leerlingen geleend
kunnen worden. Het plan is om de mediatheek weer open te stellen zodra er camera’s
geïnstalleerd zijn (notitie: dit is inmiddels gebeurd, zie nieuwsbrief van 3 oktober). Verder
wordt er gewerkt aan een kwalitatieve verbetering van de mediatheek.
 De ICT plannen die door elke sectie gemaakt zouden moeten worden. Sommige secties
hebben dit goed op orde, sommige niet. Er is in elk geval een voorzichtig begin.

Michiel vraagt waarom de Notability app is uitgefaseerd. @Joost zal dit uitzoeken en erop
terugkomen.
IB als versterking voor onze school
Dit is ‘work in progress’. Het ligt ook wat ‘lastig’ bij het Esprit bestuur. Details niet bekend. Een
werkgroep gaat praten met enkele scholen waar IB al is ingevoerd. Het plan is om aan het einde van
dit schooljaar te beslissen om wel of niet met IB door te gaan. Indien IB wordt ingevoerd, is een eis
dat dit voor de leerlingen kosteloos zal zijn. Dit in tegenstelling tot veel privéscholen.

Wvttk
We besluiten met zijn allen dat we de volgende keer het eerste half uur met uitsluitend
leden van de OR vergaderen en dat daarna de schoolmedewerkers zullen aanschuiven.
@Martijn zal dit in de volgende uitnodiging opnemen (28 november).
De OR wil tijdens de volgende OR ook graag het onderwerp “schoolreis” bespreken.
@Martijn: op de agenda zetten. @Allen: input leveren voor deze discussie.
Voor ten minste één 4H klas is het rooster momenteel wel erg ‘onhandig’. Er zijn veel dagen
waarop de lessen pas laat beginnen en de leerlingen tot laat op school zitten. Joost geeft aan
dat er na 7 oktober een nieuw rooster komt.
Volgende vergaderingen (19:30h):






woensdag 26 september 2018
woensdag 28 november 2018
woensdag 30 januari 2019
woensdag 20 maart 2019
woensdag 05 juni 2019

Punten voor de agenda dan:
 Kennismaking nieuwe rector, mevrouw Rosanne Bekker
 Stand van zaken ICT
 IB DP als versterking voor onze school (en hoe dat in de MR besproken is)
 Niveau Frans laag in 3H
 Schoolreis in 4H of niet? (Zij hebben tot nu toe alleen in de 1e een reisje gehad. Als niets
verandert, zal dat hun enige schoolreis binnen de Havo afdeling blijven). En: wat zijn de
criteria en leerdoelen van een schoolreis eigenlijk?
 Thema-avond 2018/2019, georganiseerd door Epke en Yvonne. Mogelijk onderwerp:
https://www.dnltheatercollectief.nl/index.php/aanbod-voor-scholen/ouderavondmotivatie
 Openstaande actiepunten van deze notulen.

