
 
 
 
Verslag OR vergadering 14 maart 2022, locatie Dijkstraat 
 
1) Opening en mededelingen 
 
2) Nieuws van de directie 

a) Corona update: Nu gaat het goed, nog wel uitval.  
b) Update NPO gelden: Week 7 op GD activiteitenweek door laten gaan. Alle leerjaren zijn op pad geweest. 

Op DS activiteitenweek voor de meivakantie. Voor hele school: 22 april uitje naar Toverland. Vertrek 
met bussen in goede banen leiden wordt besproken. 
Veel geld gestopt in onderwijsassistenten. Bedoeling was dat ze ook met individuele leerlingen en 
groepjes leerlingen aan de slag zouden gaan. In de praktijk veel lessen opgevangen. Citadel loopt aan 
tegen personeelstekorten. Het lukt niet om vervanger te regelen voor vertrekkende of uitgevallen 
docenten. Vooral vervanging 1e graads docenten is groot probleem.  
Voor komende 3 jaar meer geld ivm achterstanden. Er moeten nog keuzes gemaakt worden hoe NPO 
gelden de komende jaren ingezet moeten gaan worden.  
Komende maand wordt plan gemaakt hoeveel docenten er nodig zijn volgend schooljaar. Voor de 
meivakantie moet wervingsplan klaar zijn. De verwachting is dat het wel lukt om aan het begin van het 
jaar nieuwe docenten aan te trekken. 
De doorstroomcijfers van GD en DS zijn slecht dit jaar. Leerlingen staan er slechter voor dan voorgaande 
jaren. Er zijn niet zo veel zorgen over de eindexamenleerlingen. Voornamelijk leerjaar 2, 3 en 4 lopen 
achter. Zij hebben onvoldoende basis gelegd. Ze beheersen strategieën niet hoe te leren. Op GD zijn er 
plannen gemaakt, voor onderbouw hebben alle mentoren situatie per leerling in kaart gebracht. 
Bekeken wordt of het om basisvaardigheden gaat of ondersteuningsvraag op inhoud. Bij leerjaar 3 GD 
een collectieve aanpak, HOM lessen Nederlands, Wiskunde, Engels voor alle leerlingen. Eventueel al 
voorsorteren op profielkeuze. Na toetsweek 2 zijn er driehoeksgesprekken met alle ouders en 
leerlingen. Blijven zitten of afstromen zou geen verrassing moeten zijn aan het einde van het schooljaar.  

c) Amy Coolen is nieuwe locatiedirecteur DS. Werving voor afdelingsleider Onderweg loopt intern. 
 

3) Notulen vorige vergadering – actiepunten 
P1: Gaan klassen 1 en/of 2 GD nog op kamp? Nog niet duidelijk. Angela vraagt na. 
P2: Maandverband wordt gratis verstrekt bij beide recepties GD en DS. Is dit voldoende bekend bij de 
leerlingen?  
Er zijn geen opmerkingen, verslag is goedgekeurd. 

 
4) Ingekomen stukken 

- Ouder 4H3 
Is dit herkenbaar? Herkenbaar is dat de jongeren een andere taalkeuze hebben dan hun ouders. 
Aanwezige ouders herkennen dit niet. Met afdelingsleiders bespreken? Angela herkent dit niet van de 
momenten dat zij op de gang rondwandelt. Pubergedrag wordt herkend door aanwezigen. 
Intimidatie en leerlingen die zich onveilig voelen kan niet. School wil een veilige school zijn. 
Vraag aan directie: Willen jullie toetsen of dit vaker voorkomt en zo ja: wat gaat school er mee doen? 
Ouder heeft contact gehad met mentor en mentor heeft het besproken met leerlingen.  
Voorkomen dat ouders het gevoel hebben dat signalen niet serieus genomen worden.  
Er zijn 1500 leerlingen, dus dit gedrag zal wel eens voorkomen. Homofoob gedrag op GD lijkt niet zo te 
passen. GSA is heel open en duidelijk aanwezig. Kan op allerlei momenten besproken worden.  

1. Toetsen of dit breder voorkomt? Terugmelding in volgende OR 
2. Als ouder gevoel heeft dat mentor niet goed heeft opgepakt, dan graag contact met 

afdelingsleider. 
- Correctie: Citadel is niet de grootste school in Nijmegen (08-11). 
- Angela: vrijdag nav Oekraïne: Is er bij de OR voldoende ondersteuning om een soort plekje in de school 

te creëren waar ze hartekreet kwijt kunnen, breder als gedenkplek. Grote dingen die spelen, bv corona 
of oorlog in Oekraïne. Gedenkboom, kan meerdere keren gebruikt worden. Boom aanschaffen voor 

OuderRaad 



beide gebouwen. Daar kunnen leerlingen zelf kaartjes aanhangen. Thema wordt bevestigd aan boom. 
Angela dient aanvraag in voor projectgelden.  
 

5) Terugblik open dag en andere wervingsactiviteiten 
School zit vol op alle niveau’s. 
Andere open dag dan normaal, ouders mochten gelukkig wel naar binnen op GD. Op DS mocht 1 ouder 
meelopen. Het was anders dan andere jaren. Minder pieken en meer mogelijkheid tot individuele aandacht.  
Er is geloot voor  VMBO K/T. 
Aanwezige ouders namens OR geven aan: het is wel leuk om met z’n tweeën te staan op de open dag.  
 
Er zijn weinig ouders voor klankbordgroep, geopperd om iets te laten vertellen over inzet OR en 
Klankbordgroep. Tijdens introductie avonden nieuwe schooljaar. Leerjaar 1 en 2. Ook via nieuwsbrief. 
 
6) Thema-avond september 2022 

Stappenplan wordt besproken:  
Voorheen wel aanmelden, dan kun je ook catering enz regelen.  
Tip: tot eind september kennismakingsavonden, plan thema avond net voor de herfstvakantie. 
Kan ingepland worden? Week 41. 
Onderwerpen 1 en 2 is aandachtspunt van de gemeente. Als 1 van deze onderwerpen eruit komen, dan kan 
via gemeente ondersteuning gevraagd worden.  
Vraag wel stellen: waar is behoefte aan? Woensdag wordt info nieuwsbrief gemaakt. 
 

7) Thema: muziek 
OR vraagt wat meer aandacht voor muziek 
7 en 8 april gaat schooltheater door op GD. Ouders kunnen 8 april in de avond komen kijken. 
Maandag a.s. afspraak met afdelingsleider nadenken hoe thema cultuur toekomstbestendig ingericht kan 
worden. Met bv Lindenberg (Cultureel centrum Nijmegen) heeft de school allerlei samenwerkingen mee.  
Muziekdocent op GD gestart.  
DS: knelpunt muziek of dans maar 1 uur pw die les kan geven, heeft geen binding met leerlingen en school.  
Sectie kunst en cultuur wil op DS wat opzetten 
Vanuit bestuur aandachtsfunctionaris die meedenkt over cultuurbeleid. 
 
8) Projectgelden 
Wensboom 
 
9) In het zonnetje 
Secretaressen en receptionisten: Van onschatbare waarde. Er wordt een foto en berichtje in de nieuwsbrieven 
geplaatst. 
 
10) Ouderbulletin 

- In het zonnetje 
- Enquēte ouderavond 

 
11) Klankbordgroepen  
Het is niet bekend of er een emailadres is voor de klankbordgroep DS. 
DS: Verkeerssituatie rotonde besproken. Wouter geeft signaal aan OR als er meer duidelijk is over de 
verkeerssituatie rondom beide locaties. 
Voor fietsers is het tweezijdig gebruik van de rotondes levensgevaarlijk! 
Stoplichten GD: fietsers moeten lang wachten. 
Verkeersveiligheid: timing stoplichten GD is een stuk langer. Elke keer na een storing moet dit handmatig 
aangepast worden. School blijft alert bij de ontsluiting van beide nieuwe wijken.  
Volgend schooljaar: plan om klankbordgroepen meer actief te maken. 
 
12) Rondvraag 

- Wat er opvalt: Mail aan ouders er is niets te melden dus er komt geen nieuwsbrief of er is weinig te 
melden, dus geen corona update. Het zou jammer zijn dat als er wel nieuws is en mensen die het dan 



niet gaan lezen. Lastige afweging: betrouwbaarheid, ook bericht te zenden, ook als er niets te melden is. 
Als dit te vaak voorkomt: frequentie aanpassen. GD wil in nieuwsbrief wat meer verslag doen van leuke 
of bijzondere activiteiten.  

- Afspraak nieuwsbrief: 1 x per 2 weken. 
- Coronaupdate stopt.  
- Periode reizen? Reizen verplaatst naar week 40. Examenjaren 5H en 6V gaan dit jaar nog weg 
- Ondermijningsproject gaat dit jaar nog draaien. 
- Onderbouwing kosten Zeelandkamp wordt opgestuurd naar OR. OR geeft aan wel kritisch te kijken naar 

kosten reis naar Maastricht, die niet door is gegaan vanwege corona. Ouders die de reis niet kunnen 
betalen, kunnen bij OR of Stichting Leergeld aankloppen. Er mag geen leerling uitgesloten worden. 
Insteek van de school: Facultatieve reizen sinds dit schooljaar op inschrijving. Daarnaast activiteiten 
onderdeel van het schoolprogramma. Daarvoor geldt dat iedereen mee mag en aan ouders bijdrage 
gevraagd wordt via de vrijwillige ouderbijdrage.  
Skireis Oostenrijk 500 euro staat niet in verhouding met busreis richting Maastricht 300 euro of Zeeland 
250 euro. Reizen die verplicht betaald moeten worden is niet de bedoeling. Eerste info avond van klas 3 
is verteld dat Zeelandkamp onderdeel van PTA is. OR geeft aan: kijk nog eens kritisch naar de prijzen en 
waar naar toe gegaan wordt. Is dit nog in balans? 
Twee dingen: vraag over kosten en hoe reëel die zijn en alle activiteiten die verplicht onderdeel van het 
lesprogramma zijn, mogen op geen enkele manier ouders verplichten om voor te betalen.  
Wens van de school om te zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen mee kunnen, maakt dat school kritisch 
naar de kosten moet blijven kijken. Twee ouders willen meedenken met docenten hoe de prijs van een 
reis scherp te houden.  

- Suggestie: vergaderruimte DS erg prettig, kunnen we volgende keer weer op DS vergaderen? 
 

13) Afsluiting 
 
14) Voorbespreken/voorbereiden OR vergadering door leden OR 
Helpt om open discussie te voeren met OR. Voorstel 15 minuten eerder aanwezig om voor te bespreken. 
Duidelijker geannoteerde agenda maken, waarop staat waarover besluit genomen moet worden.  
 
 


