
Notulen ouderraad vergadering 16 mei 2022 

 
• Welkom 
• Notulen vorige vergadering: geen opmerkingen, fijne en uitgebreide notulen 
• Mededelingen van Aad: 

- Jose is weer voorzichtig begonnen. Met kleine stapjes is zij weer aan het werk. Dat is een 
fijn bericht! 

- Deelraad en GMR -> Chantal Alkemade zal hierin plaatsnemen namens JB. In de 
komende weken zal zij uitnodigingen ontvangen om kennis te maken met de andere 
leden. Ook vanuit de leerlingen komt er vertegenwoordiging, zij zullen worden begeleid 
in de rol die ze gaan spelen binnen deze vertegenwoordiging, zowel van JB als vanuit HF. 

- Examens: voor de meivakantie is voor de BB en KB leerlingen het eerste tijdvak afgerond. 
Er waren dit jaar wederom geen praktijkexamens, wat voor de leerlingen die toch 
praktisch kiezen en willen werken toch jammer is. Voor de AVO vakken (algemeen 
vormende vakken, zoals Nederlands, Engels, Biologie, Wiskunde enz) zijn er dit jaar weer 
versoepelingen. De leerlingen krijgen in plaats van 1 nu 2 herkansingen aangeboden en 
er kan een vak ‘geduimd’ worden (dit houdt in dat een onvoldoende op de eindlijst 
weggestreept kan worden uit de telling). Er komt een tweede tijdvak aan voor de 
leerlingen die ziek waren of hun examens wilden spreiden. De GL/TL leerlingen zijn nu 
bezig, dus de spanning is voelbaar, het blijft toch altijd een bijzondere setting voor de 
leerlingen om met iedereen tegelijkertijd in een gymzaal de examens te maken. 

- Examenfeest: er is op 24 mei ( de dag dat het laatste examen gemaakt is) een feest voor 
alle 4e jaars leerlingen. Er is dan nog geen uitslag bekend, dus dat maakt dat alle 
leerlingen echt even feest kunnen vieren. Dit zal plaatsvinden in de Roode Leeuw in 
Noord-Scharwoude van 20.00 uur tot 23.00 uur. Alle docententeams zullen daar 
vertegenwoordigd zijn.  

- Diplomering: dit zal plaatsvinden in de week va 4 juli (waarschijnlijk op dinsdag en/of 
woensdag). De exacte datum is nog niet bekend, maar het is wel de een na laatste week 
van het schooljaar. Mentoren en hun klas zullen bij elkaar komen. De uitwerking wordt 
nog bedacht en uitgewerkt, maar het is fijn om het weer fysiek te kunnen laten 
plaatsvinden. Een eventuele rol van de ouderraad is nog niet bekend, maar mochten we 
nodig zijn dan horen we dat nog. Vraag vanuit de ouderraad: Waarom zit er zoveel tijd 
tussen het laatste examen en de diploma-uitreiking? Aad legt uit welke stappen er 
allemaal tussen deze twee momenten zitten. Van de tweede correctie van examens tot 
het maken van herkansingen na de eerste uitslag. Deze processen moeten secuur gedaan 
worden en nemen daarom tijd in beslag. De diploma-uitreiking vindt altijd plaats na het 
tweede tijdvak, dus vandaar de tijd tussen beide gebeurtenissen. 

- Cadeau vanuit de ouderraad: dit schijnt geleverd te zijn, maar moet nog gecheckt 
worden. Bovendien is er nog onduidelijkheid of het inderdaad geleverd is. Het cadeau lag 
ruim binnen budget, dit terwijl daar in andere jaren toch behoorlijk wat verschillen in 
gezeten hebben qua prijs, compliment voor de huidige organisatie van het cadeau! Bij 
deze notulen ook een apart overzicht met de prijzen en cadeaus van de afgelopen jaren. 
(Excel bestand) 

- Oekraïne actie: een actie om geld in te zamelen zal gekoppeld worden aan de sportieve 
activiteiten die nog op het programma staan, 7 en 8 juli. De LO-sectie is hier mee bezig. 
De 2e en 3e jaars leerlingen zullen een sponsoractie doen gecombineerd met een triatlon 
activiteit voor LO. De 1e jaars zullen een soortgelijke activiteit koppelen aan de actie om 
geld in te zamelen.  

- ISK klassen (internationale schakel klassen): 4 scholen werken samen om leerlingen 
vanuit Syrië en Oekraïne lessen te geven, namelijk; Jan Arentsz Langedijk, Huygens 
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College, Clusius College en JB. Er zijn nu 4 groepen (AB met leerlingen vanuit Syrië en CD 
met leerlingen vanuit Oekraïne). Ook op Horizon College zit een groep leerlingen vanaf 
16 jaar die daar lessen kunnen volgen. Op JB zijn een aantal docenten bereid gevonden 
om deze groepen leerlingen les te geven, zij doen dit samen met een docente uit 
Oekraïne die ook in dienst is en twee dagen lesgeeft. Mogelijk wordt er voor de 
zomervakantie nog een derde groep gevormd. (als ouders zijn ingeschreven bij de 
gemeente, volgen intake gesprekken met de eventuele leerlingen). Dit kan nu omdat er 
ruimte vrij gekomen is na het vertrek van de 4e jaars leerlingen, hoe dit na de vakantie 
vorm zal krijgen weten we nog niet, hierover worden gesprekken gevoerd met de 
gemeente. De aantallen leerlingen in deze groepen fluctueren behoorlijk en dat vraagt 
veel van de organisatie.  

- Formatie: de formatie voor het nieuwe schooljaar is in volle gang, ook de 
klassensamenstellingen worden in de komende weken gemaakt. Hierbij wordt ook de 
verdeling van de NPO gelden meegenomen. Door voldoende aanmeldingen is er binnen 
JB geen sprake van gedwongen vertrek van personeelsleden, de personeelsleden die 
gaan, gaan in verband met natuurlijk verloop, bijvoorbeeld pensioen. 

• Mededelingen OR: 
- Link naar EPJO als invulling van een ouderavond is gedeeld en bekeken. De ouderraad is 

enthousiast. Aad wil het voorleggen aan de teamleiders. Dan zou het wellicht een project 
kunnen worden voor de leerlingen, met daarbij de ouderavond als aanvulling. Aad geeft 
terugkoppeling als hij het heeft besproken met de teamleiders. 

- 27 juni staat er weer een vergadering gepland, wat gaan we dan doen? We laten hem 
wel even staan, maar als optie. Als het niet nodig is, vervalt deze afspraak. 

- Het idee om samen te gaan eten om het jaar af te sluiten wordt enthousiast ontvangen, 
er gaat een datumprikker gemaakt worden in de app, waar we allemaal op kunnen 
reageren. 

- Kunnen we nog een leuke actie bedenken met de examenvlag die de leerlingen 
ontvangen? Iets waarmee we bijvoorbeeld een cadeaubon van middenwaard kunnen 
geven? Bedrag €25,-? Bijvoorbeeld wie met de geslaagd vlag de meest leuke/grappige 
foto kan maken? Insturen via de mail van de ouderraad? Info over deze foto-challenge 
meegeven als de vlaggen worden uitgereikt? 

• Eindexamencadeau, stand van zaken? We denken dat de cadeaus bezorgd zijn, maar weten 
niet waar. Aad gaat dit ook nog even navragen. We moeten dan nog wel de aantallen 
controleren, zodat we zeker weten dat er voor iedere geslaagde leerling een cadeau is. 

• Financiën:  
- We hebben de afgelopen periode alleen een rekening ontvangen voor het cadeau van de 

examenleerlingen, hiervan wordt de helft door school betaald en de helft door ons. Bij 
deze notulen zit ook het overzicht van de afgelopen jaren en de bijbehorende kosten.  

- Volgend jaar wel kijken naar een cadeau in een andere categorie (dus geen elektronica). 
• Penningmeesterschap: Sanne gaat dit waarschijnlijk van Desiree overnemen, ze gaan nog 

samen zitten voor een overdracht. Rina is gemaild, maar daar is geen reactie op ontvangen. 
We ontdekken tijdens het bespreken van dit punt dat de ouderraad een verkeerd emailadres 
heeft gebruikt. Het juiste adres is: c.bleeker@pontis.nl -> er zal een nieuwe poging gedaan 
worden om contact te leggen. 

• Rondvraag: geen punten voor de rondvraag 
• Sluiting van de vergadering. 


