
 

 

NOTULEN MAANDAG 2 DECEMBER 2019 

Aanwezig: Yolanda, Jeroen, Claudia, Jose, Debby, Mirjam, Jorg, Afke, Annemiek. 

Afwezig: Nicole, Nursen. 

 

1. OPENING 

Claudia opent de vergadering. Ze legt uit dat we net een nieuw team zijn, alles wat er besproken 
wordt blijft hier, binnen de OR. We stellen ons nog even voor aan Afke, nieuw lid. Jorg stelt voor een 
activiteiten/ actielijst te maken onder elke notulen, een goed idee. 

 

2. NOTULEN VORIGE KEER 

Geen mededelingen. 

 

3. MEDEDELINGEN VANUIT SCHOOL 

Jose verteld dat een aantal docenten/ medewerkers ermee gaat stoppen en er onder de docenten 
veel zieken zijn. Het zijn voornamelijk ernstig fysieke ziekten waar docenten mee kampen. Dit 
schooljaar is het extreem onrustig en is er moeilijk vervanging te krijgen. Dit heeft gevolgen voor de 
roosters waarin veel wijzigingen zijn. Jose maakt zich hier zorgen over. Mocht er langere tijd geen les 
zijn, dan zullen deze leerlingen een uur extra les hierin krijgen zodra de docent hiervoor is. Ook 
Renate en Annemiek  uiten hun zorgen over de situatie van hun kinderen. Dit wordt serieus opgepakt 
en aan gewerkt. Techniek is ook onder de aandacht, er is hiervoor geld uitgetrokken omdat er zo te 
kort is. 

PR 

Het Johannes Bosco is volop in beweging en bezig met reclame maken. Er komen nog workshops, 
open dagen en advertenties in de krant. Jose hoopt hiermee dat de gemengde leerweg, TL en BL in 
een brugklas, volgend schooljaar twee brugklassen oplevert. Er worden ook filmpjes gemaakt en 
samen gewerkt met het Han Fortman voor de website. Alle scholen uit de regio ( oa Clusius, Huigens, 
Johannes) werken nu samen voor een warme overdracht, passend onderwijs. 

VMBO ON STAGE 

Dit was een groot succes in de Waardergolf! Het beroepenfeest telde 196 beroepsbeoefenaars, en 
was heel breed ( kapper, politie maar ook pearl) . Op deze manier wordt er geprobeerd beroepen 
levendig te houden. De week erop  was er een stage mogelijkheid. Helaas ging de JOB HOP avond dit 
jaar niet door, van de 30 beroepsbeoefenaars hadden zich er 15 aangemeld. Misschien volgend 
schooljaar, eerder in het jaar promoten. Alle tips over dit onderwerp zijn welkom!  



AFSLUITING JAAR 

De kerkdienst voor eerste en tweedejaars, een galafeest voor derdejaars, en 13 december een kerst 
(pakket) markt waarvoor ook wij een uitnodiging ontvangen. Ook het presentje voor het koor in de 
kerk is geregeld ( Claudia, Yolanda, Annemiek) 

 

4. AGENDA PUNTEN VANUIT DE OR. 

* Onze taken en activiteiten zijn nog niet compleet, worden doorgeschoven naar volgend jaar. 

* Afke stelt voor de mailbox van de OR te checken. 

* De gehoorbescherming van techniek is opgelost.  

* De “gouden driehoek” ( ouders, docent, leerling) wordt bekeken, in januari komt hier een conclusie 
uit.  

* Reclame Johannes Bosco: Zie eerder deze notulen. 

* De jaarvergadering is nog in ontwikkeling, zal na de voorjaarsvakantie zijn. We zijn bezig met 
theatergroep “Helder” eens kijken wat er uit komt. 

* Nieuwe vergaderdata: 25 mei wordt 11 mei, 22 juni wordt 8 juni. 

 

5. INGEKOMEN POST 

Geen post. 

 

6. RONDVRAAG:  

* Er staat nog steeds een bedrag over om te besteden voor het Johannes Bosco, alle ideetjes zijn 
welkom. 

* Yolanda vraagt wie er kunnen helpen met het presentje uitdelen in de kerk, dit gebeurd via de app. 

 

ACTIELIJST: 

* Wie Helpen er met uitdelen van het presentje in de kerk:                             Via de app. 

* wat gaan we doen, wie nodigen we uit voor de jaarvergadering:                 In onderhandeling. 

* Wat zijn de taken van de OR:                                                                                Jose mee bezig. 

 * Volgende vergadering:                                                                                          Maandag 27 januari 2020. 

 

Ik wens jullie allen fijne dagen en een OR rijk en mooi 2020! 


