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1) Opening en Mededelingen 
a) Pub Kwis, wie doen er mee? 

2) Nieuws van de directie 
a) Citadel College 2020 

i) Video Vlog laten zien van Onderweg. In vorige vergadering uitgebreid besproken, toelichting op de video is nu 
voldoende. Volgende vergadering wordt Lumen behandeld. Daar wordt een soortgelijke Vlog gemaakt. 

ii) Rapporten, voorstel van directie is om gedurende het jaar af te stappen van de papierenversie van het 
rapport. Bij einde van het jaar wel een papieren versie met de wens om alle resultaten op deze papieren 
versie te tonen. Extra aandacht voor de opmerkingen van de mentor. Deze worden als zeer motiverend 
beschouwd. Ouderraad is unaniem met het voorstel eens. 

iii) Terugkoppeling van de reizen.  
(1) India, nog geen nieuws ontvangen. 
(2) Rome, is om de kosten nu niet doorgegaan, wordt naar alternatieven gekeken. Is nog niet definitief. 

3) Opmerkingen over de notulen verwerkt 
4) Samenstelling van de ouderraad. De taken en vacatures doorgenomen, wijzigingen door te geven aan Secretaris. 
5) Wedstrijd is met de afdelingsleiders toegelicht door voorzitster, wordt vervolgt. 
6) Klankbordgroepen op de Dijkstraat en HAVO - VWO bovenbouw loopt, de rest lijkt maar niet van de grond te komen. 

Frequentie 3 x per jaar wordt als te weinig beoordeeld, met name het begin van het schooljaar. Lumen heeft nu een 
klankbordgroep. Oproep van ouders voor de klankbordgroep op de Dijkstraat is heel succesvol geweest. Oproep naar 
de specifieke groep ouders voor de klankbordgroep. Actie richting afdelingsleiding door Directie wat de oproep heeft 
opgeleverd, daarna samen met de Ouderraad de oproep organiseren. 

7) Thema avond idee aangedragen is drugs en verslaving, wat is het, hoe herken ik het (bij mijn kind), wellicht te 
combineren met programma voor de leerlingen. Discussie over wat te doen rondom dit thema en hoe aan te vliegen. 
(specifiek naar de thema groep). 

8) Wat willen we als Ouderraad nog meer betekenen voor de school? Nadenken en in de volgende vergadering 
bespreken. Definitieve reglement ligt bij de MR ter goedkeuring. Ontwikkelingen blijven volgen van het leer technische 
van de school. Daar als klankbord fungeren. Er is de mogelijkheid om op de 11e februari specifiek mee te denken over 
de ontwikkelingen binnen het Citadel college (leerplan). Aanmelden voor het weekend van de 11e februari (actie allen). 

9) Opmerkingen verkeerssituatie Kruispunt Margaretha van Mechelenweg – Griftdijk, advies is doorgegeven aan de 
Gemeente met een duidelijke stelling dat dit opgelost moet worden.  Niek houdt ons op de hoogte. Carla in de loop 
houden van de ontwikkelingen. 

10) Rondvraag 
a) Vanaf de zomer is de berichtgeving aan de late kant. Is een strijd die al langer speelt, de ene keer is het te vroeg, 

de andere keer te laat. Wordt over nagedacht om tweewekelijks een vaste communicatie moment te maken door 
middel van een nieuwsbrief, is dan de vervanger van alle brieven en ouderbulletin.  Wordt in een volgende 
vergadering besproken.    

    
Sluiting  
 
Volgende vergaderingen : 
 
13 Januari, 9 Maart, 20 April, 15 Juni 


