Notulen vergadering ouderraad 13 november 2018, aanvang 19.30 uur.
Locatie: Stationsstraat
Aanwezig: Evert Jan, Janny, Caroline, Bert, Jan Henk, Marjoke, Goedele, Tilly, Miranda,
Geke, Helga, Titia, Jeannet
1. Opening en vaststellen agenda
Welkom.
2. Notulen van de vorige vergadering
Notulen ouderraad 18 september 2018. Deze zijn niet besproken tijdens deze
vergadering.
3. Overleg met schoolleiding
Janny Visser en Evert Jan ten Kate geven toelichting op de ontwikkelingen binnen de
school:
Wat zijn de plannen van de schoolleiding de komende tijd?
Welke ontwikkelingen zien wij, directie en medewerkers, en wat willen wij onze
leerlingen meegeven.
Organisatie ontwikkelingen:
vanaf januari 2018 samengegaan met Eekeringe.
Al veel intensief samengewerkt, om volgend schooljaar samen te gaan voor de
eerstejaars basis en kader.
Locatie Lijsterbesstraat: mavo, havo, VWO, gymnasium
Locatie Oostwijkstraat (Eekeringe): Pro, VSO, Basis, Kader, TL
Onderwijs:
Hoe leren onze leerlingen: wat zijn de stijlvoorkeuren en hoe kunnen wij de leerlingen
eigenaar maken van hun eigen leerproces. We willen proberen het onderwijs
eigentijdser te maken en praktischer.
Hoe kunnen we dit duidelijk overbrengen naar de ouders?
- Erwin Keun vragen om formatief werken uit te leggen?
- Mail sturen naar ouders van klassen waar formatief werken speelt?

4. Punten van overleg
Evaluatie ouderpanels
- Een aantal punten uit de ouderpanels zijn aan de orde gekomen bij het punt overleg
met de schoolleiding

Vergaderdata en ouderpanels:
- do. 10 jan OR vergadering (Bert niet aanwezig)
- Open huis locatie Lijsterbesstraat 30 jan en Stationsstraat/ Eekeringe 6 en 7 febr,
ouderraad van Eekeringe vragen
# 4/2 t/m 15/2 2e panelgesprekken
- do. 28 febr. OR vergadering
Maart ouderavond
# 27/5 t/m 7/6 3e panelgesprekken
- di. 11 juni OR vergadering
* juli etentje

Actiepunten voor volgende vergadering op donderdag 10 januari:
- Hoe het Open Huis in te vullen vanuit de OR: Niet actief werven voor leden van de
ouderraad, maar aanwezigheid gebruiken als klankbordfunctie.
Hoe kunnen wij daar zichtbaar zijn? En wie is op welke locatie aanwezig?
- Ouderavond in maart, welke datum en met welke thema’s/onderwerpen? Formatief
leren
- Evaluatie ouderpanels samen met Evert Jan en Janny
- Terugkoppeling van het werken met de laptop, dit stond o.a. op de agenda van de
studiemiddag.
Voor de vergadering van 28 februari Rina uitnodigen i.v.m. communicatie naar ouders toe

