Notulen Ouderraad vergadering 30 november.
Aanwezig: Jose, Yolanda, Viola, Debby, Susan, Desiree, Annemieke en Nicole
Afwezig: Lilian, Theo en Sylvia

1.Opening
Annemiek opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze stelt zichzelf even voor.
2. Voorstellen alle leden
Annemiek geeft de beurt door en iedereen stelt zich zelf voor.
3. Wat doet de Ouderraad
Jose heet alle nieuwe leden van harte welkom en gaat een korte uitleg geven over wat de
Ouderraad zoal doet. De Ouderraad houdt ongeveer 6 x per jaar een vergadering, vaak
proberen we dat te plannen een week voor de vergadering van de MR ( dat is een
vergadering met leden van Johannes Bosco en Han Fortmann). Dit om eventuele stukken die
onze goedkeuring nodig hebben te kunnen bespreken. In de MR zitten leden van de
Ouderraad, Personeelsleden en een afvaardiging van leerlingen van beide scholen. De MR
houdt zich bezig met wettelijke stukken van het schoolbeleid. Er wordt elke vergadering een
agenda opgemaakt. Eigenlijk hoort het zo te zijn dat er 2 ouders vanuit de Ouderraad zitting
nemen in de MR. De Ouderraad heeft ook een rol bij verschillende activiteiten die door de
school worden georganiseerd. Echter worden er al vanaf maart van dit jaar geen activiteiten
meer georganiseerd op school vanwege de Corona. De Ouderraad is een klankbord van de
school voor de ouders. Jose vindt het fijn om de beleving van de kinderen terug te horen via
de ouders. Ook wat voor beleving ouders van de school hebben hoort ze graag. Susan vraagt
naar de zichtbaarheid van de Ouderraad. Yolanda geeft een korte uitleg over de
betrokkenheid bij activiteiten zoals de jaarvergadering waar de jaarrekening wordt
gepresenteerd, open dag van de school, kerstviering in de kerk. Er bestaan meer klankbord
groepen op de school waar je je als ouder voor kan opgeven. Deze klankbordgroepen zijn er
voor alle richtingen. Deze klankbord groepen hebben een beetje dezelfde functie als in de
Ouderraad.
Jose neemt ons nog even mee in de Corona prikkelingen op de school. Er zijn 2 onderwijs
assistenten aangenomen om eventuele leerkrachten die thuis moeten blijven vanwege
Corona te kunnen vervangen. Is niet helemaal optimaal maar dan krijgen de leerlingen wel
gewoon les op school. Er is een werkgroep met allerlei leerkrachten van verschillende
vakken opgericht. Ook zijn er een aantal extra leerkrachten aangenomen.
Voor het huiswerkbegeleiding kunnen leerlingen zich ook weer opgeven. De school heeft
hierover feedback ontvangen.
Voor de rust in de school zijn er 3 extra surveillanten aangenomen en de school heeft de
pauzes gesplitst om alle leerlingen te verspreiden.
De examens voor de beroepsgerichte vakken van BL zijn al afgelast. Voor de TL kant is dat
nog niet bekend gemaakt.
Alle stages voor BL zijn voor 96% afgerond. De TL 3de klas heeft de stage pas in april en de
school hoopt dat deze door kan gaan.

Jose geeft aan dat de verwachting is dat de school niet een extra week dicht gaat voor de
kerstvakantie.
De school is druk bezig om allerlei activiteiten te organiseren zoals een ouderavond.
Er worden nog wat vragen over Corona aan Jose gesteld. Mocht je hierover vragen hebben,
dan kan je de mentor mailen of bellen.
4. 5 december
De Ouderraad heeft chocolade letters verzorgd voor de gehele school. We wilden hiermee
alle leerlingen, leerkrachten en personeelsleden een hart onder de riem steken. Deze
chocolade letters worden door de mentor zelf aan de leerlingen uitgedeeld.
5. Beschikbare functies
Alle functies zijn als het ware beschikbaar. Voor Nicole is het, bij slagen van haar zoon het
laatste jaar, Yolanda is ook met haar laatste jaar bezig. Dat zijn de volgende functies:
• Voorzitter
• Penningmeester
• Secretaris
• Ouderraad lid
Misschien nog als toevoeging? In de volgend vergadering zal dit een agendapunt zijn.
6. Iemand nog vragen?
Desiree vraagt waar wij onze financiën vandaan halen. Jolanda geeft aan dat er een gedeelte
van de ouderbijdrage van het schoolgeld naar de Ouderraad wordt overgemaakt.
Het schoolgeld voor dit jaar moet nog goedgekeurd worden, daarna wordt dit naar alle
ouders gecommuniceerd. De ouderbijdrage wordt dit jaar verminderd omdat er geen
activiteiten georganiseerd kunnen worden.
Susan geeft aan dat ze het prettig zou vinden om een keer in levende lijve bij elkaar te
komen. Alle ouders beamen dit eigenlijk.
Viola geeft aan dat ze verpleegkundige is van beroep, net als Susan, en vraagt zich af of ze
iets kan betekenen voor de school, bijvoorbeeld uitleg geven of bijvoorbeeld iets voor de
chronische zieke kinderen betekenen. Jose vindt dit een prachtig initiatief en zal met beide
dames een afspraak maken om te kijken hoe ze dit vorm kunnen geven.
Jolanda geeft nog een uitleg over de financiën waar we het in deze vergadering nog niet over
gehad hebben.
Op 25 januari is de volgende vergadering ingepland. Jose stuurt ongeveer 2 dagen van
tevoren een mail met een uitnodiging om de vergadering via Teams bij te wonen.
Rond 21.02 uur sluit Annemiek de vergadering en bedankt iedereen voor haar deelname.

