
Notulen Ouderraad vergadering 07-03-2022 
 
Aanwezig: Aad de Vries, Viola de Heij, Susan Mijnheer, Chantal Alkemade,  
Sharon Staas, Sanne Wolkers en Desirée Koopman 
Afwezig: Tanja van der Kleef 
 

1) Opening van de vergadering 
 
2) Notulen vorige vergadering 

Geen bijzonderheden.  
 

3) Mededelingen vanuit school (Aad) 
Het nationaal programma onderwijs (NPO) volgt volgend jaar. Grotendeels zoals vorig jaar. Wordt 
gefinancierd door gelden vanuit Covid-periode. Er zijn 3 keuzes gemaakt hoe het geld in te zetten. Er 
is budget voor 3 jaar, waarbij de keuze gemaakt wordt te spreiden over deze 3 jaar. 
Inzet op opgelopen achterstand bij taal en rekenen tgv covid-periode. Dit houdt verband door zowel 
ziekte bij leerlingen als bij docenten.  
40-50% volgend jaar 
50-60% andere 2 jaar. 
De mentale gezondheid is onder de aandacht. Oa. door JB actief programma, voorstellingen met 
thema (vanuit de GGD), daarnaast is overleg met GGZ en gemeente. De gemeente heeft budget en 
expertise ter beschikking gesteld. Er moet bestuurlijke verantwoording afgelegd worden over de 
besteding van de gelden.  
Vorig jaar is een 0-meting geweest in onderzoek (vragenlijst leerlingen en docenten). Dit jaar is een 
1e meting en volgend jaar een 2e.  
Budget voor personeel, materiaal etc. Dit betreft geen vrije keuze, maar opties waar uit gekozen 
mag worden. Vanuit het geld beschikbaar voor het materiaal is oa een deel van het omniveld 
gefinancierd.  
Over de periode hierna valt nog niet veel te zeggen.  
 
Werkgroep ouderbetrokkenheid: komt later op de agenda ivm andere prioriteiten.  
  
Aanmeldingen nieuwe leerlingen: 
De open dagen zijn goed bezocht. Zowel online als fysiek. De filmtour viel in de smaak en was ook 
voor ouders om te kunnen kijken. Daarnaast hebben leerlingen vanuit huis opdrachten kunnen doen. 
Daarnaast zijn er kinderen in groepjes op school geweest.  
Op dit moment zijn er 215 aanmeldingen.  
Susan: is er een plafond aan het aantal aanmeldingen? Aad: er is geen plafond, er is nog steeds 
sprake van een krimp. Naast deze aanmeldingen wordt nog wat instroom verwacht. 
Chantal: Hoe bevalt het dat HFC ook TL/HAVO groep is gestart? Aad: Was echt een vraag van ouders, 
beide scholen hebben andere aandachtspunten en richten het onderwijs anders in. Op JB hebben ze 
flexuren en zijn (bijna) huiswerkvrij, met meer maatwerk en kleinere klassen. Daarnaast wordt het 
profiel Techniek en Zorg en Welzijn geboden. Op HFC is het onderwijs meer klassikaal ingericht en 
zijn de klassen groter. Het is net wat het best bij de leerling past wat de keuze bepaald.  
 
Overige:  
De gescheiden pauzes bevallen goed voor rust voor de leerlingen.  
JB Doet volgt nog, maar wordt andere datum dan NL doet in het kader van de sociaal 
maatschappelijke context. 
Susan: Volgt er nog een actie voor de Oekraïne? Aad: volgt nog. Wel is er in de kantine een broodje 
voor de oekraine verkrijgbaar, waarbij een bedrag naar Giro 555 gaat.  



-De deelraadverkiezingen 21-25 maart 2022.  
Vraag: Wie heeft er vanuit de OR interesse? Er is een mailing uitgegaan, maar tot nu toe nog geen 
respons, ook niet van andere ouders.  
Chantal: heeft informatie ingewonnen, maar vraagt zich af waar de grootste behoefte ligt, bij de 
Deelraad of de GMR. Aad: je kunt je voor beide beschikbaar stellen. GMR is op pontusniveau en bij 
de deelraad meer op locatie niveau. Betreft meepraten over keuzes NPO gelden inzetten, 
formatieplan etc. Chantal gaat zich beschikbaar stellen.  
In de GMR kan 1 ouder zitting nemen en 1 leerling. Er komen nog verkiezingen voor de leerling 
klassenvertegenwoordigers. 
 

4) Mededelingen OR 
Susan: Debby is gestopt. Gaat een attentie regelen namens de OR. Tanja sluit zich aan bij de OR, Alice 
kon niet aansluiten.  
Susan: Heeft Macropas aangevraagd namens OR, wellicht handig voor aanschaf grote dingen.  
 
 
5) Eindexamencadeau geslaagde leerlingen.  
Er wordt per leerling €4,- vanuit school en €4,- vanuit de OR beschikbaar gesteld.  Viola wil dit weer 
oppakken, ondersteund door Sanne. Gaan even polsen bij de leerlingenraad, of er ideeën zijn wat 
gewaardeerd wordt wat er nu gewild is. Volgende keer op de vergadering. Marisca Veltenaar is 
examensecretaris en heeft examenklas.  
Vlaggen zijn er nog voldoende.  Aad checkt dit even.  
Susan kijkt terug welke cadeautjes de afgelopen 10 jaar gegeven zijn.   
Er wordt weer een hoog percentage geslaagden verwacht. De examenregeling is ook dit jaar 
aangepast ivm covid. 1 vak telt niet mee en er zijn geen praktijkexamens dit jaar. Dit zijn 
schoolexamens geworden. Er zijn 337 examenkandidaten. Dit Is het maximum aantal geslaagden. 
Vorig jaar hadden we te kort cadeautjes, omdat er op een lager slagingspercentage berekend was.  
 
6) Financiën 
Niet veranderd op cadeaubon na. 
 
7) Penningmeesterschap 
Alice had misschien interesse, maar sluit zich niet aan. De positie staat nog open. Sanne stelt zich 
beschikbaar. Samen met Susan gaan zij bij Rina Bleeker langs (administratie JB) om geïnformeerd te 
worden.  
 
 
8) Rondvraag 
Viola: De psychische impact van covid op leerlingen: hier zou iets van op de website komen, maar 
niet gezien. Aad: Dit heeft in de nieuwsbrief gestaan. Zorgen kunnen met de mentor gedeeld 
worden.  
Sharon: - 
Aad -  
Chantal - 
Sanne - 
Desiree - 
Susan – Voegt de mobiele nummers van de nieuwe leden toe in de groepsapp.  
 
9) Afsluiting 
 
Volgende vergadering maandag 16 mei 2022 


