Notulen vergadering ouderraad d.d. 28-06-2017.
Aanwezig: Caroline Bekhof, Marjoke Eikelenboom, Titia de Boer, Helga Kuipers, Tilly Berends, Bert
Marinus, Jeannet Nijzingh, Janny Visser, Evert Jan ten Kate, Christina Strampel.
Afwezig: Jan Vendrig.
1. Opening en vaststellen agenda
Janny sluit aan bij de vergadering.
2. Notulen van de vorige vergadering
Er is nog wel contact geweest n.a.v. de mail van een ontevreden ouder. School was in contact
met ouders, maar nadat bleek dat zij in gesprek waren met Wolvega is het erbij gebleven.
Wat betreft de fusie: het gaat om een bestuurlijke fusie tussen Wolvega/Steenwijk en
Eekeringe.
Notulen goed gekeurd, met dank aan Titia.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Overname secretariaat: Jeannet neemt het secretariaat over.
Afsluitende activiteit: Caroline stuurt een datumplanner rond.
4. Overleg met schoolleiding: Evert Jan ten Kate en Janny Visser
Evaluatie pilot driegesprekken: de 10 minuten gesprekken leiden niet geheel tot tevredenheid
bij ouders en school, terwijl er vanuit de ouders wel behoefte is aan communicatie met school.
Er ligt nu een stuk ‘Ouderbetrokkenheid’, waarin voorstellen gedaan worden voor
verschillende oudercontact momenten. Voorstel: een 10 minutengesprek per jaar minder en
aan het begin van het schooljaar een mentorgesprek met alle mentorleerlingen. In de 10
minuten gesprekken is er dan gelegenheid 1 docent te spreken. Docenten spreken ouders dus 2
keer per jaar. Ook wordt de combinatie met RTTI gezocht. Dit is nog een voorstel en moet
nog in de BSL besproken worden.
Ook de rapport bespreking wordt meer een RTTI bespreking.
Plan ouderpanels: dit gaat door. Graag de planning van de ouderpanels in de jaaragenda, zodat
de OR vergadering erop aan kan sluiten. De centrale aftrap wordt in klein verband voorbereid
door Caroline, Titia en Tilly op woensdag 27 september om 15.00 uur bij Evert Jan op de
kamer.
5. Punten van overleg
Ouderpanels tot nu toe: 4/5 havo is verzet naar volgende week.
6 vwo: er is vooral naar de examens gekeken. Ook is Cambridge aan de orde geweest. Ouders
zijn niet tevreden; ze betalen ervoor maar het verloopt slecht en het is niet duidelijk of het iets
toevoegt. Het wordt soms maar een kwartiertje aan het eind van de dag gegeven, waardoor
veel leerlingen afgehaakt zijn. Wanneer Cambridge blijft, dan moet de kwaliteit verhoogd
worden.
N.a.v. de rondvraag van de vorige vergadering komen eventuele exit gesprekken met
leerlingen aan de orde. Een ander mogelijkheid is een enquête door de leerlingenraad.
Er blijkt nu al onderzoek gedaan te worden onder havo en vwo leerlingen in het eerste jaar na
hun eindexamen. Vaak aan de orde komen: beter leren studeren, plannen en samenvatten in
het Nederlands. Het vak M&O wordt zeer positief gewaardeerd.
De RSG doet ook mee aan de landelijke LAKS onderzoeken. Wellicht kan dit aan de orde
komen in de aftrap voor de ouderpanels.

6.

Mededelingen MR
Titia gaat ook in de MR. De andere 2 vacatures worden niet ingevuld vanuit de OR.
In de laatste MR vergadering zijn de volgende zaken aan de orde geweest:
- invlechting VSO: per 1 augustus worden de leerlingen en het personeel onderdeel van de
RSG, maar blijven wel gehuisvest aan de Stationsstraat. Het personeel gaat onder de CAO VO
vallen. De naam Ambelt vervalt. Systemen moeten omgezet worden voor ca. 70 leerlingen en
15 personeelsleden. Voordeel is dat er wederzijds gebruik gemaakt kan worden van elkaars
expertise.
- formatie: het formatieplan was laat klaar. De MR kan het lezen en er vragen over stellen en
indien nodig wordt een extra vergadering belegd. Het is gelukt het onderwijs vorm te geven
binnen de bestaande formatieruimte. Er is vooral kritisch gekeken naar de niet lesgebonden
uren van docenten.
Het leerlingenaantal neemt af en de RSG moet proberen het huidige marktaandeel te
behouden. In het nieuwe schooljaar komen er 208 nieuwe leerlingen op de Lijsterbesstraat en
22 nieuwe leerlingen op de Stationsstraat. Het VSO heeft ca 70 leerlingen. Voor het
voortbestaan van het VMBO is de fusie met Eekeringe noodzakelijk.

7. Rondvraag
Titia: in een vorige MR vergadering is de zomerschool aan de orde geweest. Deze blijft
vooralsnog bestaan en de 2e klassen gaan ook deelnemen. Vorig jaar hebben 9 leerlingen van
de RSG deelgenomen. Er wordt kritisch gekeken naar de criteria voor deelname. De
zomerschool duurt dit jaar 8 dagen in de laatste week van het schooljaar en de eerste week van
de zomervakantie.
Marjoke: heeft een poosje geleden info gestuurd over de begeleiding van huiswerk door
ouders. Dit onderwerp komt op de agenda voor de volgende vergadering en is wellicht een
onderwerp voor een ouderavond. Marjoke verdiept zich er verder in.
Evert Jan: vond de samenwerking prettig dit jaar, er is een positieve sfeer. Hij hoopt dat de
nieuwe ontwikkelingen binnen de RSG duidelijk zijn voor de OR.
Janny: er is een stuk met de naam ‘Bedoeling’ geformuleerd over het beleid van de school.
Feedback van de OR wordt op prijs gesteld. Dit komt op de volgende vergadering terug.
Jeannet: graag nogmaals een evaluatie van het gebruik van de iPad. De mogelijkheden ervan
worden niet ten volle benut en op deze manier heeft een iPad geen meerwaarde boven een
notebook.

