Notulen vergadering ouderraad d.d. 28-11-2017.
Aanwezig: Caroline Bekhof, Marjoke Eikelenboom, Helga Kuipers, Geke Toet, Bert Marinus, Evert
Jan ten Kate, Jeannet Nijzingh .
Afwezig: Titia de Boer, Tilly Berends

1. Opening en vaststellen agenda
Caroline opent de vergadering.
2. Notulen van de vorige vergadering
Notulen ouderraad 9 oktober 2017 bij deze goedgekeurd.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen mededelingen en ingekomen stukken.
4. Overleg met schoolleiding
Evert-Jan heeft toevoegingen gedaan op de verslagen van de ouderpanels.

5. Punten van overleg
Centrale aftrap ouderpanels, woensdag 8 november, evaluatie:
Helga:
Junior college 2:
- Centraal begin, weet niet of dit meerwaarde heeft maar wel goed om de betrokkenheid te
zien van alle ouders
- kregen snel de notulen via mail
- IPad gebruik besproken, wel PDF op its learning, maar dit is niet zo goed leesbaar als een
boek
Geke:
- Ook bij Junior college 2 aanwezig
- Veel punten ingebracht door ouders, bijvoorbeeld roostering: verzetten van toetsen op
korte termijn en niet de toetsen niet ver vooruit geplaatst, hierdoor kan niet goed gepland
worden
- Verkeerveiligheid ivm halen en brengen op regenachtige dagen
Marjoke:
4/5/6/VWO:
- Leuk om met alle ouders van het VWO bij elkaar te zitten
- Panelgesprek heeft zo toegevoegde waarde
- Agenda precies doorgenomen, hierdoor meer onderwerpen aanbod gekomen, bijv.
mentoraat,
- Mentoraat: sommige klassen krijgen geen les van de mentor, hoe kan de mentor dan
begeleiden

-

·

Uitwisseling: Informatie over de uitwisseling is door één mentor uitgedeeld, is het
mogelijk dat dit dan ook voor andere klassen gebruikt kan worden? > mentoren hierover
contact met elkaar zoeken
De voorlichtingsavond over de uitwisseling is laat > om alle informatie te krijgen, bijv het
programma, deze informatie is soms laat bekend, vandaar iets later te krijgen > Is het dan
mogelijk om informatie die al wel bekend is al door te geven eerder aan leerlingen en
ouders/verzorgers?
Caroline:
Ook bij 4/5/6/VWO aanwezig:
- Open dagen van andere scholen voor een vervolgopleiding is veelal niet bekend bij de
ouder > is het mogelijk om als ouder een overzicht van scholen en data van open dagen te
krijgen? > Op DeDecaan.net staan alle voorlichtingen en open dagen
- RTTI is besproken
Titia:
4/5 Havo:
- De gezamenlijke aftrap was wel goed, maar bracht niet heel veel nieuws.
- Ouders die zich voor meerdere panels hadden opgegeven, moesten deze avond een keuze
maken bij welk panel ze wilden aanschuiven.
- Bij het JC2 zijn ook de verslagen van de leerlingenpanels gedeeld. Dit zou mogelijk ook
bij andere panels een mooie aanvulling zijn. Dankzij de leerlingenraad is lokaal D22
ingericht als stilteruimte voor de bovenbouw-leerlingen van Havo en VWO.
- Ook het verstrekken van de verslagen van leerlingenpanels aan de OR zou handig zijn > is
inmiddels gebeurd
Tilly en Jeannet:
3 Havo/VWO:
- Vaste agendapunten en punten ingebracht door ouders
- Mentoraat en oudergesprekken: Alie Gerrits vertelt over de pilot op de afdeling mavo
bovenbouw. Ouders, leerling en mentor hebben aan het begin van het schooljaar een
startgesprek waarin de leerling aangeeft op welke manier hij wil werken voor goede
prestaties.
- Een ouder gaf aan in het kader van school en de buitenwereld: mogelijkheid voor meer
uitwisseling tussen school en oudere mensen in bijvoorbeeld verzorgingshuizen.
Jeannet:
3/4 Mavo:
- De algemene punten zijn gezamenlijk met 3 Havo/VWO besproken, daarna met
Panel mavo-bovenbouw naar eigen ruimte gegaan. Helaas was deze avond maar één ouder
aanwezig voor dit panelgesprek
- Het keuzetraject in 3 en 4 mavo doorgenomen.
- Ouders kunnen meekijken met hun kind in DeDecaan.net. Dit meer onder de aandacht
brengen bij de ouders.
- Positief dat er veel structuur is op de RSG, wat beter kan is de creativiteit van de
leerlingen meer stimuleren. Veel lessen zijn nu hetzelfde, standaardlessen. Meer ruimte
voor opdrachten met beeld, geluid, tekenen enz., meer interactief.

De afdelingsleiders zijn positief over de panelgesprekken.
Het zou fijn zijn wanneer mentoren nog actief ouders gaan werven voor de komende ouderpanels.

1. Waar komen we op terug in de ouderraad?
2. Komen de antwoorden op de volgende panelgesprekken terug?
 Jeannet komt met een voorstel voor punten uit de ouderpanels voor in de Digimeester

Ouderavond organiseren – contact met mw. Knobbout
- Ondersteunen door de ouderraad,
- welk aandeel kan de ouderraad hebben? Welk thema?
- Tinten Welzijnsgroep neemt de rol van CJG over
- De Tinten Welzijnsgroep kan meehelpen organiseren, bijv sociaal media, online pesten
- Bijv. drie workshop met verschillende onderwerpen, uiterlijk maart, Ouderavond eind
maart inplannen
 Caroline komt met een voorstel in de volgende vergadering
Ouderparticipatie:
- Caroline en Marjoke hebben overleg gehad met mw. Koen en mw. Gerrits
- punten worden meegenomen in het beleidsstuk Ouderbetrokkenheid
- Bijvoorbeeld:
o hoe kan je ouders van te voren betrekken
o de oudergesprekken, aan het begin ouder en kind uitnodigen, vaste contact
momenten, indien nodig is het nog mogelijk om met vakdocenten tussendoor
contact op te nemen, aantal gesprekken eerst meer belasting, startgesprek kost
meer tijd
6. Mededelingen MR
- Sinds november heeft Titia op verzoek van de MR ook zitting genomen in de GMR. Begin
november is de 1e vergadering van de GMR geweest.
- In de MR en de GMR is o.a. gesproken over de fusie. Op 19 december wordt in de
gemeenteraad van Steenwijkerland een definitief besluit genomen over het
huisvestingsplan voor het onderwijs in Steenwijkerland. Dit plan geeft aan welke
maatregelen er de komende 15 jaar voor de huisvesting van scholen genomen zouden
moeten worden. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat het onderwijs in Steenwijk
in de toekomst op twee locaties wordt aangeboden namelijk in het gebouw van de RSG
aan de Lijsterbesstraat en in het gebouw van de Eekeringe. Bij de Eekeringe zal
uitbreiding plaats moeten vinden.
- In de GMR van 20 december wordt het handboek Goed Onderwijsbestuur besproken.
Deze heeft tot doel om het bestuurlijk proces binnen de organisatie van de Stichting
Voortgezet Onderwijs Wolvega/Steenwijk op een transparante wijze vast te leggen ten
behoeve van de belanghebbenden binnen en buiten de organisatie.
- Het gezamenlijk curriculum voor de Eekeringe en RSG wordt in 2018/2019 verder
uitgewerkt. Het einddoel is om een zo breed mogelijk VMBO te behouden in Steenwijk.

7. Rondvraag
- Marjoke: ik doe een opleiding loopbaan- en talentcoaching, met als doel om jongeren te
coachen bij hun keuze voor een vervolgopleiding. Daarom was ik bij de profielkeuzeweek
en heb ik contact met de decanen en de afdelingsleider van 3H/V
- Geke: wie houdt de vragen / ideeën van ouders in de gaten op de locatie Stationsstraat,
Evert-Jan gaat dit navragen
- Caroline: de vergadering op woensdag 14 februari is te laat wanneer wie in maart een
ouderavond gaan organiseren > Caroline komt nog met een ander voorstel
Overige vergaderdagen: januari Locatie Lijsterbes, do 26 april Stationsstraat, ma 18 juni
Lijsterbes

