
	

OuderRaad Verslag Ouderraad vergadering 13 september 2021 
 
1) Opening vergadering  
Geen mededelingen. 
 
2) Nieuws van de directie 
a) Evaluatie start nieuwe schooljaar: 
Er is een positieve sfeer op school. De start is goed verlopen. Er zijn ca 25 nieuwe collega’s. 
b) Reizen: 
De leerlingen willen graag op reis. De school twijfelt nog, wil in de loop van deze week een afweging 
maken. Ze volgen de landelijke ontwikkelingen. Er zouden veel regels zijn omtrent corona als er een 
buitenlandse reis gemaakt gaat worden. Zaken als testen en eventueel quarantaine zouden dan voor 
rekening van de school komen. Het is een optie om binnen Nederland te reizen.  
In week 8 wordt een alternatieve activiteitenweek georganiseerd. 
De school wil buiten de politieke discussie blijven. Wil niet polariseren, dus wil bv niet aan ouders 
vragen om hun kind te laten testen voor een reis. 
c) Brugklaskampen: 
Een deel van de brugklassen zou op introductiekamp in Duitsland gaan, net over de grens. Dat is nu 
een probleem, omdat alle leerlingen getest zouden moeten worden, voordat ze op kamp gaan. School 
wil niemand uitsluiten, waardoor besloten moet worden om deze kampen niet door te laten gaan. 
d) NPO gelden: 
Er is een projectleider gestart. Onderwijsassistenten zijn direct zichtbaar in de school. Zij ondersteunen 
tijdens de lessen en de STIP, ondersteunen in de domeinen. Het is nog wel zoeken waar behoefte aan 
is. Vakdocenten zijn aangenomen, worden ingezet op reguliere lessen. 
Voor muziek is geen docent gevonden. Natuurkunde is lastig. 
e) Corona update 
Het handhaven van de mondkapjes in de gangen wordt ingewikkeld, nu op steeds meer plekken de 
mondkapjes worden losgelaten. 
 
3) Notulen van vorige vergadering en actiepuntenlijst 
Aktielijst: 
- Pilot ziekmelden door ouders via magister start na herfstvakantie voor alle leerlingen. 
- Zowel de Griftdijk als de Dijkstraat zullen een 2-wekelijkse nieuwsbrief versturen aan alle ouders. De 
leerlingen ontvangen informatie via hun mentoren en eventueel ook een nieuwsbrief. 
- Loting voor schooljaar 2021-2022: OR is erbij geweest, lijst is gecontroleerd. Voor 2022 zijn de leden 
van de lotingscommissie benoemd. 
 
4) Ingekomen stukken 
 
5) Penningmeester Update 
Begroting 2021-2022 besproken. Stukken zullen formeel aan de OR worden voorgelegd door de 
directie. 
Bij laatste vergadering is het verschil gevonden waar de penningmeester lang naar op zoek is geweest 
en nu is de administratie kloppend. 
Decharge schooljaar 2019 – 2020: School gaat verschil opvangen van de tekorten, omdat de 
ouderbijdragen voor een deel niet betaald waren en een deel van de activiteiten niet georganiseerd 
was, vanwege corona. 
Decharge is verleend door de ouderraad. Geen vragen. 
Schooljaar 2020 – 2021 wordt medio oktober afgerond.  
 
5a) Impact verandering vrijwillige ouderbijdrage 
School mag een leerling niet meer weigeren om mee te gaan op een excursie. Voor alles wat de 
school organiseert geldt dat. School moet ouders van tevoren gaan vragen of ze willen betalen voor 
excursies of reizen. 80% van de ouders moeten dan betaald hebben, voordat de reis geboekt kan 
worden. Excursies staan nog in de ouderbijdrage, reizen niet. 



	

OuderRaad Kan de school dit jaar nog dragen als ouders niet willen of kunnen betalen? 
Als te veel ouders niet willen of kunnen betalen, dan worden excursies ook uit ouderbijdrage gehaald. 
Dit soort uitjes kunnen niet uit de lumpsum betaald worden.   
School gaat er van uit dat de meeste ouders zullen betalen. 
Als iemand niet kan betalen, dan is er het noodfonds.  
Als te veel ouders niet kunnen betalen, dan zou onderwijs verarmen op inhoud. 
 
6) Jaarplanning school 
Project leerlingalert wordt opgepakt in school, zonder externe partij. 
 
7) Jaarplanning agendapunten Ouderraad 
- Voortgang Lumen en Onderweg 
- Nieuwe leerweg (project Citadelcollege 2025) 
- Welk onderwerp in januari 2022: Effect NPO? 
Maart en mei nog invullen. 
- E-movo (monitoring ontwikkeling leerlingen in het algemeen) wordt dit jaar medio april weer 
afgenomen. Graag in OR bespreken zodra de resultaten bekend zijn. 
 
8) Kennismakingsavonden te bezoeken door OR leden: 
09-09 Griftdijk. 
14-09 Dijkstraat, onderbouw leerjaar 1. 
15-09 Onderweg  
23-09 om 19 uur Lumen. 
23-09 2 tweede klassen 
Er worden leden gezocht voor alle klankbordgroepen, alle leerjaren. Er is/wordt een oproep gedaan 
tijdens de ouderavonden en in de nieuwsbrieven. 
 
9) Thema-avond 
Ideeën: Avond over geld met rollenspellen (in het verleden goed bevallen) of Hoe ga je om met korte 
lontjes bij pubers, gezag, autoriteit of Hoe omgaan met pubers. 
 
10) Projectgelden 
Ideeën: 
Bibliotheek: de kasten staan. Uitleensysteem kost geld, dat wordt nu onderzocht. 
Er komt een vraag vanuit onderbouw TH. 
Er komt een vraag vanuit de keuzevakken op DS: keuzevak EHBO aanschaf van reanimatiepoppen. 
Aanvragen kunnen ingediend worden. 
 
11) Wedstrijd Leerlingenondersteuning nieuwe stijl. Dit is vorig schooljaar geweest, nu weer 
projectgelden. 
 
12) Ouderbulletin 
Oproep voor nieuwe ouders in de OR en de klankbordgroepen. Ook oproep aan ouders om vragen te 
melden bij de OR. 
 
13) Klankbordgroepen 
Dijkstraat: Nog 1 ouder over, nieuwe ouders nodig. Overleg 3 tot 4 x per jaar op woensdag morgen. 1 
klankbordgroep inclusief Onderweg. 
Griftdijk: Alles wordt opgestart: bovenbouw HV, bovenbouw T, onderbouw, Lumen. 
 
14) Rondvraag 
- Verkeersveiligheid Dijkstraat rotonde: er volgt nog overleg. 
- Verkeerssituatie Griftdijk: Men maakt zich ernstige zorgen ivm alle bouwverkeer en bouwactiviteiten 
die gaan komen. Er is intensief contact met de gemeente.  



	

OuderRaad - Waarom wordt de brief met informatie over de start van het schooljaar alleen 
naar de ouders gestuurd en niet naar de leerlingen? Het blijkt administratief ingewikkeld te zijn om dat 
te regelen. Er komen tips vanuit de OR hoe dit aan te pakken. 
- Lumen en Onderweg hebben interessante excursies bij de start van het schooljaar. Heeft regulier dat 
ook? Het hoort bij Lumen en Onderweg dat er dit soort excursies georganiseerd worden. Als het in het 
programma past, dan gaat regulier ook op excursie. 
 
 


