Notulen Ouderraad vergadering 15 februari 2021
Aanwezig: José, Yolanda, Debby, Susan, Annemiek en Desirée
Afwezig: Viola, Lilian, Nicole, Theo en Sylvia
1. Opening
Annemiek opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen vanuit school
José geeft aan dat zij beperkte tijd bij de vergadering aanwezig kan zijn. Mochten we nog
vragen hebben zullen we ze in de notulen meenemen, of haar mailen.
- Er is een open avond vormgegeven middels de open dag app, dit was best spannend
maar is goed bezocht (+/- 100 deelnemende kinderen). Afgelopen week is een
virtuele speurtocht aangeboden. Normaal zou de ouderraad op dit soort momenten
ook zichtbaar zijn, nu door Corona loopt alles anders. Het is nog afwachten of de
leerlingen zich op tijd inschrijven, ook ivm de latere definitieve schooladviezen vanuit
de basisscholen. De inschrijving is verlengd tot 15 maart, maar regio Noord houdt 1
en 2 maart aan. Er wordt gekeken naar alternatieven om in te kunnen schrijven
(handtekening ouders nodig).
- Er is een plan gemaakt mocht na de vakantie de school weer (gedeeltelijk) open
mogen. Alles hangt nog af van de besluiten van het kabinet, maar de plannen zijn er.
Gedacht wordt aan het splitsen van de klassen en deze om de week een ochtend of
middag fysiek onderwijs aan te bieden, de rest online. Hierdoor kan de 1,5 meter
gewaarborgd blijven, er worden extra surveillanten op de gangen ingezet en waar
mogelijk in hetzelfde lokaal les gegeven.
Annemiek vraagt of het uur geplande wisseltijd voldoende is voor de leerlingen die
verder weg wonen. José kijkt hiernaar.
- Voor de eindexamenleerlingen verandert het eea. Er worden 3 tijdsvakken
aangeboden, alle examens moeten gemaakt worden in het eerste en tweede
tijdsvak. Er mag pas herkanst worden als de leerling alle examens heeft gemaakt.
Voor de herkansingen van de examens die in het tweede tijdvak zijn gemaakt, is er
een derde tijdvak: de laatste week voor de vakantie. Dat betekent dat de uitslag en
diplomauitreiking van deze leerlingen zal vallen in de eerste week van de vakantie
(uitslag 15 juli).Ook mogen de leerlingen een extra vak ‘wegstrepen’. Dit vak komt
wel op het diploma, maar telt niet mee voor het slagen. Bij TL betekent dit dat van de
7 vakken er 1 weg mag vallen indien men niet naar HAVO wil en zo nodig nog een
extra vak.
Voor de BL wordt alleen centraal examen afgenomen voor de theoretische vakken.
De beroepsgerichte vakken worden schoolexamens. Er wordt nog nagedacht over de
inzet van de docenten en de mogelijkheden.
Yolanda: Valt de diploma uitreiking dan in de vakantie? José: De meeste leerlingen
zullen na het tweede tijdvak klaar zijn, waarschijnlijk zal er een diploma uitreiking
voor de vakantie plaats vinden, er zijn altijd leerlingen die later slagen (nu ook).
- Er wordt gesproken over het voordeel van de twijfel voor de leerlingen, bij twijfel. Er
zijn nu minder toetsen om vakken op te halen, maar er wordt breder naar de
leerlingen gekeken.
- Flexrooster: dit jaar is deze ingevoerd aan het begin van de dag in de onderbouw, het
is nog niet ideaal maar biedt wel mogelijkheden. Komend jaar volgt een uitbreiding

waarbij de leerlingen begeleidt gaan worden in het zelf leren kiezen wat ze nodig
hebben. Dit biedt ook mogelijkheden om een huiswerkvrije school te worden.

3. Notulen vorige vergadering
Desirée: in de notulen staat dat er 2 leden van de OR ook in de MR zitting zouden moeten
nemen. Hoe verplicht is dit? Yolanda: Dit is wel een verplichting, maar blijkt moeilijk vorm te
geven door te weinig deelnemende ouders. Vraag aan José om een wervingsmail uit te
sturen.
4. Functieverdeling OR
Alle rollen zijn vacant.
Debby: is momenteel heel druk met werk, studie en gezin. Wil wel graag deelnemen als lid.
Susan: Zou de functie van voorzitter willen vervullen.
Viola: heeft aangegeven een lid te willen zijn, dit wordt nog gecheckt.
Desirée: geeft aan de rol van secretaris of penningmeester te willen vervullen, afhankelijk
van wat nodig is.
Volgende keer komt dit op het overleg terug.
Yolanda geeft aan dat zij aan moeten blijven tot er vervanging is gevonden. Wil het graag
goed overdragen.
Vraag aan José om een oproep te doen aan de ouders dat de ouderraad een penningmeester
zoekt.
Van de overige personen die aangegeven hebben deel te willen nemen aan de OR is niet
bekend of zij een rol op zich willen nemen.
Yolanda geeft aan dat de leden die in de OR willen deelnemen ingeschreven moeten worden
bij de KvK.
Desirée: heeft de secretaris nog aanvullende taken? Yolanda: ja een jaarverslag en jaarplan
hoort er bij maar is de laatste jaren niet geschreven.
5. Financiële zaken
Yolanda licht de financiële situatie van de OR toe.
Rekening courant: €4141,21 Spaarrekening €14.001,09.
Elk jaar ontvangt de OR van school €3,25 per leerling. Dit jaar waren er 1076 leerlingen
(€3497,-) Hiervan worden oa de cadeaus voor de eindexamenleerlingen gekocht.
Dit jaar moet dit nog geregeld worden en moeten we rekening houden met oa levertijd. Ook
zijn de vlaggen die eerdere jaren gegeven zijn op en moeten we bedenken of we deze weer
willen bestellen. Er wordt ongeveer €8,- per eindexamenleerling besteedt, incl. vlag (met
vlag is er €6,- per leerling beschikbaar).
Voor volgende keer op de agenda.
Daarnaast heeft de OR de school bij het 10 jarig bestaan €10.000,- cadeau gedaan in de
vorm van 2500 t-shirts zodat de leerlingen op open dagen herkenbaar zijn. Er staat nog
€7500,- gereserveerd, dit bedrag moet besteed worden ten gunste van school en de
leerlingen. Eerdere plannen waren een pannaveldje, maar mocht niet vanuit de gemeente
(veiligheid). Ook dit punt moet op de agenda volgende keer.
Susan: Hoe komt de OR aan zoveel geld? Yolanda: Zuinig aan gedaan de afgelopen jaren.

Yolanda heeft een financieel jaarverslag gemaakt. Er heeft echter door Corona geen
kascontrole kunnen plaatsvinden. Twee mensen buiten de OR doen deze controle.
Yolanda geeft aan dat nieuwe leden bij de KvK ingeschreven moeten worden. Hiervoor heeft
zij een kopie van het paspoort en een formulier nodig. Zij zal dit doorsturen.
6. Rondvraag
Desirée: Staan de taken die in de beschikbare functies uitgevoerd moeten worden ergens
beschreven? Yolanda: Er is een jaarplanning door de vorige OR gemaakt. Yolanda zal deze
met de agenda van de volgende keer laten meesturen.
Susan: Hoeveel leden moeten er min. verplicht in de OR zitten? Yolanda: 6 leden waarvan er
drie het dagelijks bestuur vormen (voorzitter, secretaris en penningmeester). Susan: is
gewend aan een oneven getal als leden waarbij er bij een even aantal 1 aspirant-lid is.
Debby: Yolanda: Annemiek: Annemiek sluit de vergadering om 21:17 en bedankt iedereen voor de deelname.

