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1) Opening vergadering Online 
 
2) Directie update 

 
a) Evaluatie online onderwijs 

i) Enquête rondgestuurd is rondgestuurd naar de ouders om te inventariseren op welke manier het online 
onderwijs wordt ervaren. Wat gat er goed, wat kan er beter. Directie wil graag van de leden van de Ouderraad 
horen hoe zij het ervaren. 
(1) Dochter zit op Onderweg en heeft daardoor veel minder last van het niet klassikaal fysiek les kunnen 

volgen. Heb de indruk dat ze geen achterstand heeft opgelopen. De gekozen oplossingen werken voor 
haar prima. 

(2) Verkort rooster werkt nu prima, normaal rooster kost veel energie en daardoor vallen leerlingen af. Daar 
waar ze zelfstandig kunnen werken geen problemen, complimenten voor de manier waarop het nu is 
georganiseerd. Duidelijke regels (zichtbaar en met je hele lijf, niet in je pyjama). Leerlingen vinden het wel 
heel pittig. Of er achterstand is opgelopen is niet duidelijk. Het is wel veel moeilijker om online les te 
volgen. Blij dat de fysieke lessen weer begonnen zijn. Geen verbeterpunten.  

(3) Ontbreken van gymles was wel jammer. Op andere scholen hebben ze door filmpjes te laten zien en 
opdrachten te geven, invullong gegeven aan “online gymles”. Strava en Runkeeper zijn gebruikt om te 
zien wat ze gedaan hebben. Filmpjes insturen als bewijs dat ze dat gedaan hebben was ook een 
mogelijkheid. 

(4) Digitale gymles staat nu ingepland, is een foutje in het planning (kan in het systeem er niet uitgehaald 
worden).  

(5) Nu alle lessen 50% op school worden gegeven, gaat dit ten koste van de pauzes. Wordt wel als hinderlijk 
gezien. Gaat anders ten koste van de tijd in de middag.  Gaat men name over de pauze als ze digitaal les 
hebben. Op de Griftdijk geven ze Hybride Online, kunnen dan ook zelf pauze nemen.  

(6) Extra ondersteuning is gemist tijdens de Corona tijd. Is men name doordat het programma vol zat, 
Cathelijne komt hier nog op terug.  

b) Opstart fysiek onderwijs vanaf 1 maart 
i) Dijkstraat had een wat langere aanloop nodig voor klas 1, keuze van de Dijkstraat dan de BK klassen elke dag 

naar school te krijgen. Zagen teveel uitval van deze groep dus is gekozen om deze naar school te halen. 
Planning is nu ochtend BK en 4e jaar, en ’s middags 3e jaar en KT leerlingen. Er is ruimte nodig voor 
examenleerlingen en vanaf 22 maart is daar nu 70% van elke dag op school. Door de keuze voor de BK 
leerlingen, zijn de brugklassen wat langer “thuis” gebleven. Dit wordt als heel jammer ervaren, ze wilde weer 
zo graag naar school. Ochtend – middag schema wordt nu als prima gezien. Voor brugklassen is het niet altijd 
goed gegaan. Nu ze weer mogen komen ze heel graag naar school. Deze groep goed blijven volgen..   

c) Terugkijken naar de aanmeldingen en de loting 
i) Er zijn elk nieuwe Schooljaar 120 plaatsen op de Dijkstaat en 215 op de Griftdijk beschikbaar. Voor komend 

schooljaar waren er 220 aanmeldingen voor de Dijkstraat en 254 voor de Griftdijk. Bij deze aantallen is loten 
noodzakelijk. Het protocol wat de afgelopen 7 jaar in de kast heeft kunnen blijven, moest weer toegepast 
worden. De werkwijze is in dit protocol beschreven en is in het bijzijn van 2 directieleden en 2 leden van de 
Ouderraad uitgevoerd. Het aantal beschikbare plaatsen wordt eerst ingevuld met de nieuwe leerlingen die 
een broertje of zusje op het Citadel college heeft zitten of waar één van de ouders werkzaam is op het Citadel 
College. Alle overgebleven leerlingen hebben een volgnummer gekregen bij de inschrijving die de volgorde 
van aanmelding vertegenwoordigd. Deze nummers worden in een geblindeerde trommel gedaan 375 lootjes 
totaal. In de andere trommel wordt voor elke aanmeldingen die met de loting mee doet, een nummer gedaan 
(1 t/m 375). Door 1 van de leden van de Ouderraad wordt uit de trommel met de aanmeldnummers één 
lootje getrokken. Uit de andere trommel trekt een ander lid van de Ouderraad het volgnummer. Zo krijgt een 
leerling een volgnummer in de loting. Als alle leerlingen het volgnummer hebben gekregen, wordt voor elke 
leerrichting de nog open plaatsen ingevuld op lotingnummer volgorde. Nadat alle open plaatsen van de 
leerrichting zijn ingevuld, worden de overgebleven leerlingen op de afgewezen lijst geplaatst. Hierin is 
rekening gehouden met een aantal te verwachte afmeldingen na bekend making van de loting uitslag. Dit is 
bewust gedaan om na uitloting geen verstoringen te hebben richting een leerling en zijn of haar ouders. Er zijn 
na de loting enkele afmeldingen geweest, binnen de aantallen waar rekening mee is gehouden. De oorzaak 
van de vele aanmeldingen moet gezocht worden in het aantal leerlingen in de wijk die naar het voortgezet 
onderwijs gaan flink is gestegen en de komende jaren pp een vergelijkbaar niveau zal blijven. De naam die de 
school heeft opgebouwd wordt steeds beter. Er lijkt een tekort van VMBO leerplaatsen te zijn, wat wellicht te 
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maken heeft met Corona en daardoor het advies van de lagere school wat lager 
is uitgevallen dan in andere jaren. Structurele uitbreiding lijkt in de gemeente niet nodig, er zijn ook scholen 
die met leegstand kampen. Aantal aanmelding voor Onderweg zijn 22 en Lumen 43.  

d) Lessentabel bovenbouw vmbo wordt aangepast: Meer praktijk in klas 4. Groter aanbod keuzevakken in klas 3 en 4. 
i) Over 4 jaar gaat het VMBO-T verdwijnen en komt daar een nieuwe leervorm voor in de plaats. Er komt een 

praktijkvak bij en er zijn scholen die hierin gaan voorbereiden. Het Citadel college is hier één van. 
Ondernemen en organiseren van evenementen wordt dan het praktijk gericht vak. De leerkracht gaat het 
beroepsgedeelte ontwikkelen (voor komend jaar 3e leerjaar). Deze hebben voorlichting gehad en 23 leerlingen 
hebben zich aangemeld. Ze gaan dan in 5 Theoretische vakken examen doen en het praktijkgericht vak. 
Examen programma daarvan moet ook nog ontwikkeld worden. Dat gaat in overleg met de scholen die 
meedoen. Wat uiteindelijk de vakken gaan worden, is nog niet bekend. Ondernemen is een bewuste keuze 
van het Citadel College omdat dit goed aansluit bij de programma’s die al draaien op het Citadel.     

e) Jeugdagenten 
i) Politie Nijmegen is met een nieuw concept naar het Citadel gekomen, jeugdagenten (2). Deze zullen 

regelmatig op school komen kijken, met de conciërge praten, jeugd aanspreken en gevoel krijgen wat er op 
school allemaal gebeurd, Ze willen proberen de drempel te verlagen. Zullen ook op social media actief 
worden. Tijdens ondermijning lessen met Leerling Alert was de wijkagent betrokken, dan zie je ook hoe een 
agent zich kan inleven in het schoolgebeuren. Het nieuwe concept is voor de school een rechtstreeks lijntje 
met de politie voor het geval er iets is. Bedoeling is dat ze 1 keer per 2 weken op school zijn. Kunnen daar 
waar nodig ook direct schakelen in het geval er iets specifiek aan de hand is.     

 
3) Corona update :  

Nationaal onderwijsplan is nu meer duidelijkheid. Er komt 700 euro per leerling beschikbaar. School wil in overleg 
met de Ouderraad een plan opstellen. Wie is daar in geïnteresseerd. Wat houdt het in, op welke manier 
verantwoorden en waar zouden de leerlingen behoefte aan hebben. Er is extra overleg gepland voor 
dinsdagavond 20 April.   
 

4) Notulen vorige vergadering 
a)   Geen opmerking 

 
5) Open dag : Online, leuk om met elkaar te doen, een lege school is wel raar. Interactie mis je met name. Hoe krijgt de 

leerling dan de school keuze mee. Blijkt dat de meeste in groep 7 fysiek op scholen zijn geweest en daar de keuze min 
of meer gemaakt heeft. Aantal deelnemers, online lesjesdagen (aantal >400). Live stream Dijkstraat 50-100 per avond . 
Griftdijk (100-200) in de livestream. Livestream is een blijvertje voor de eerste kennismaking. Voor de docenten prettig 
om weer iets samen te doen op school. 

 
6) Samenstelling Ouderraad 

Geen mutaties. Lijst nog rondsturen om vacatures in te vullen. 
 
7) Projectgelden 

a) Toestemming gegeven voor het extraatje voor de examenleerlingen.  
 
8) Ingekomen stukken 

a) Geen ingekomen stukken 
 
9) Rondvraag  

a) Nieuwe wet per 1 Augustus over de Ouderbijdrage, leerlingen mogen niet meer uitgesloten worden als de 
vrijwillige ouderbijdrage niet betaald wordt. Citadel college werkte al op deze manier. Met de nieuwe wet wordt 
reizen dan ook lastiger om als buitenschoolse activiteit te organiseren. Buitenles activiteiten worden waarschijnlijk 
los geknipt van de reizen om te voorkomen dat ouders geen bijdrage betalen en dat de school voor de gehele 
kosten op moet draaien. We denken niet dat ouders massaal niet gaan meebetalen. Voor de reizen is nog geen 
oplossing gevonden. Wordt gekeken naar een mogelijke oplossing. Risico is dat er veel minder wordt gereisd, zou 
jammer zijn voor de leerlingen. De reizen worden als meerwaarde gezien in de opleiding.  

b) 2e deel van de ouderbijdrage wordt niet geïnd. Bij de ouders waar in één keer is betaald, zal het teveel gestorte na 
het schooljaar worden terug betaald. 

c) In de pers is al bekend geworden dat 2 Nijmeegse scholen gaan fuseren (Kandinsky en Dominicus). Was dat voor 
de directie van het Citadel een verrassing?  
i) Ja dat was een verrassing. Was niet bij ons bekend. 
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d) Zijn er fusieplannen bij het Citadel? 

i) Nee, die zijn er niet. 
e) Fysiek en Online combineren is lastig. Leerling vindt het lastig om de les Online te volgen als de leerkracht fysiek 

les aan het geven is aan de andere helft van de klas. Is een aandachtpunt. 
f) Ouder bulletin. Boekenkasten zijn besteld om bij de receptie te plaatsen. Chef facilitair is aan het organiseren  dat 

er een goed uitleensysteem komt. Daarna de boeken naar de “bibliotheek” verhuizen. Dijkstraat heeft een 
goedgekeurde biblio. Graag een foto sturen voor Ouder bulletin dan kan daar een stukje over worden geschreven. 
(ook van de voetbaltafel)  

 
    
Sluiting 


