Notulen vergadering ouderraad 13 maart 2018, aanvang 19.30 uur.
Locatie: Stationsstraat
Aanwezig: Caroline Bekhof, Marjoke Eikelenboom, Helga Kuipers, Geke Toet, Titia de Boer, Evert
Jan ten Kate, Jeannet Nijzingh
Afwezig: Tilly Berends en Bert Marinus

1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen van de vorige vergadering
Notulen ouderraad 22 januari 2018 goedgekeurd
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Bert en Tilly afwezig met kennisgeving
4. Overleg met schoolleiding
Vragen n.a.v. de panelgesprekken kort besproken en notitie van gemaakt. Wordt
navraag over gedaan of besproken. Komt hier op een de volgende vergadering op
terug.
RTTI is een pilot, docenten moeten twee keer per jaar toetsen op deze manier.
Leerlingen horen codes te hebben. Gaat hier navraag over doen. De bedoeling is dat je
meekijkt met je kind.
5. Punten van overleg
- Ouderavond met thema 27 mrt: Sociaal media, Wat doet dat met mijn kind?
Stichting Halt, Tactus en het zorgteam vanuit school, gaan op deze avond bespreken
hoe met sociaal media wordt omgegaan
Wat moet er nog gebeuren?
Het programma / draaiboek nog op papier, Caroline samen met Rina,
Nog een reminder voor de ouderavond laten uit gaan
Wie is aanwezig? Wij zijn allemaal aanwezig, dinsdag 27 maart om 19.00 uur
-

De rode draad van ouderpanels:
a. mentoraat, de communicatie tussen school en ouders,
b. de invulling van het mentoraat
c. de onderwijsontwikkelingen op de RSG
d. Evaluatie ouderpanels: Waar komen we op terug in de ouderraad?
e. Adviezen die wij vanuit OR leden door kunnen geven aan andere ouders, hoe
hiermee om te gaan

-

Ouderpanels data:
o HV 3: 17 mei
o JC 2: 22 mei

-

-

-

-

o Havo 4/5: donderdag 1 februari, donderdag 31 mei
o 4 VWO: maandag 12 februari en maandag 28 mei 19.15 – 20.15 uur
o 5 VWO: maandag 12 februari en maandag 28 mei 20.15 – 21.15 uur
o 6 VWO: maandag 12 februari en maandag 28 mei 21.15 – 22.15 uur
Evaluatie ouderpanels:
o RTTI: Wat is de planning van de invoering van RTTI? Hebben leerlingen
inzicht in eigen uitslagen? Zijn de ouders hiervan op hoogte?
o Hoe staan docenten t.o.v. veranderingen en invoeringen? Hoe gaat het met de
uitvoering?
o Informatie voorziening is niet altijd helder naar leerlingen en ouders. Is de
keuze vooraf wel goed gemaakt? Bijvoorbeeld pilot vrije keuze als
ondersteuning/lessen voor toets week, wordt dit nog geëvalueerd binnen het
team? Graag hier nog info over, dan kunnen we dit terugkoppelen
o Signaal over functioneren van docenten; hoe geven docenten les?, hoe zijn de
cijfers? Veel bijlessen. Signaleringen over functioneren van docenten terug
laten komen
o Regelgeving omtrent invallen van docenten aangeven: na twee weken is
wettelijk bepaald dat er een inval docent aangenomen mag worden
o Leerlingen die niet op uitwisseling gaan: graag duidelijkheid over het rooster,
mogelijke invulling? Bijvoorbeeld stage?
o De uitwisseling was goed bevallen, contact goed met leerlingen onderling
Open Huis woensdag 31 januari: evaluatie / terugblik en mogelijke punten ter
aanpassing:
o op eerste ouderavond er zijn van bijvoorbeeld leerjaar 1
o banner kan aangepast worden: bijvoorbeeld er op zetten wat wij kunnen bieden
als ouderraad
IPad gebruik: een mail over binnengekomen van een ouder, signaal doorgegeven aan
schoolleiding, de ouder kan een mail sturen naar het afdelingshoofd: Erwin Keun
Aanpassing digitale folder OR: is gedaan, nu herkenbaarder op de website en compleet

6. Mededelingen MR
- Huisvestingsplan besproken
- Aandachtsgebieden voor MR leden besproken
7. Rondvraag
Geke: Hoe komen we aan de informatie vanuit de locatie Stationsstraat?
Evert Jan geeft aan dhr. Vossenbelt wel uitgenodigd, maar vanavond ouderavond.
Geke en Jeannet kunnen samen een afspraak maken met dhr. Vossenbelt.

