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Verslag Ouderraad vergadering 07 Juni 2021 
 
1) Opening vergadering Online 
 
2) Directie update 

 
a) Update NPO 

i) Uitgebreid met de directie gesproken over de plannen die gemaakt zijn en deze bestaan uit: 
(1) Gericht verkleinen van de klassen (2,5 FTE) 

(a) 4H gaat van 4 naar 5 klassen 
(b) 4T krijgt een extra examenklas 
(c) 3 BK EO gaat van 1 naar 2 klassen 

(2) Inzet extra onderwijsassistenten (4,0 FTE) 
(a) STIP verzorgen uur 2 t/m 5 
(b) Naschools huiswerkbegeleiding in kleinere groepen 
(c) Overnemen van lesuren, bijvoorbeeld mentor uur 

(3) Inzet van extra vakinhoudelijke ondersteuning (3,6 FTE) 
(a) HOM (+0,5 FTE) 
(b) Wiskunde (+1 FTE) 
(c) Nederlands (+ 1 FTE) 
(d) Economie Dijkstraat (+0,3 FTE) 
(e) Biologie Griftdijk (+0,5 FTE) 
(f) Natuurkunde Giftdijk (+0,3 FTE) 

(4) Extra ondersteuning met name (1 FTE)  
(a) Schoolmaatschappelijk werker 
(b) Orthopedagoog 
(c) Ondersteuning-coördinator 
(d) OSN 

(5) Inzet van coördinator van de sociaal-emotionele activiteiten (1,2 FTE) 
(6) Extra budget voor de activiteiten 
(7) Extra management ondersteuning (0,8 FTE) 

ii) Leerlingen, Ouders en mentoren worden betrokken in het maken van de plannen. Er is een enquête gestuurd 
met de vraag wat de ouders willen en de leerlingen, het zogenaamde IK WIL MENU. Met de uitkomst hiervan 
worden de plannen verder concreet gemaakt. 

b) Uitslag van de examens worden de 10e en de 16e Juni bekend gemaakt. 
 
3) Notulen van vorige vergadering zijn goedgekeurd. Deze zullen op de website van school worden gepubliceerd. 
 
4) Ingekomen stukken 

a) Uitnodiging afscheid van Niek Schoot ontvangen, aanwezigheid van Ouderraad in gewenst. 
b) Zelftesten en zelfbeschikking, mail van ouders over de manier waarop gereageerd is op het beschikbaar stelen van 

de zelftesten. Hierop is door school direct gereageerd met duidelijkere instructie en uitleg aan de leerkrachten om 
de ontstane situatie in de toekomst te voorkomen. 

c) Mail ouder over de inzet van de gelden voor het NPO.  
 
5) Penningmeester Update en begroting 2021-2022 besproken. Stukken zullen formeel aan de OR worden voorgelegd 

door de directie.  
 
6) Afsluiting van het schooljaar met de MR staat gepland voor 5 Juli. In verband met de Corona regels heeft de MR 

gekozen de afsluiting in kleine kring te doen, betekent dat we als Ouderrraad ook in kleinere kring gaan doen met een 
gezellige BBQ.  

 
 
  



 

OuderRaad 
7) Samenstelling Ouderraad 

a) Geen mutaties. Lijst nog rondsturen om vacatures in te vullen. Is toegevoegd bij de notulen). 
b) Voorstel vergaderschema schooljaar 2021-2022 
 

8) Open dagen in het nieuwe schooljaar op de laatste vergadering bespreken. Staan gepland op  9 september Griftdijk, 14 
September 1e klas Dijkstraat, 15 September Onderweg, 2e klas nog niet gepland (Oktober). Eerste Ouderraad 
vergadering gepland voor 13 September.  

9) Ouderbulletin 
a) Stukje over NPO in combinatie met Directie afstemmen. 

 
10) Kast voor de bibliotheek en het uitleensysteem voor de registratie is gepland bij start schooljaar 2021—2022 te gaan 

uitvoeren. 
 
11) Rondvraag 

a) Waarom voor ziekmeldingen bellen en niet gebruik te maken van Magister. App wordt alleen voor ouders 
beschikbaar, wordt uitgezocht door directie om dit wellicht te gaan gebruiken. Is dit ook voor verloven te 
gebruiken? (directie zoekt dit uit). 

b) Bij toetsweek moet een ziekmelding elke dag gedaan worden, bij gewoon les op eerste dag ziekmelden, en bij 
terug komst weer beter melden.  

   
Sluiting  
 
Volgende vergadering 5 Juli. 


