
 
 
 
Verslag OR vergadering 24 januari 2022 

 
1) Opening en mededelingen 
De OR is 8e geworden bij de pubquiz. 
OR feliciteert Angela met haar nieuwe functie als locatieleider op locatie Griftdijk. Bij de 
Griftdijk liggen nog een aantal vragen die opgepakt moeten worden, o.a. verbinden, doorstroomcijfers. Angela 
gaat 1,5 jaar naar de Griftdijk om een aantal belangrijke stappen te zetten. Daarna wordt geëvalueerd of een 
rector en conrector voldoende is of dat er twee locatie directeuren en 1 conrector nodig zijn. 
 
2) Nieuws van de directie 

a) Corona update 
De opdracht voor de scholen is op dit moment te veel. Het bron- en contactonderzoek is momenteel 
niet te doen. Er bellen erg veel ouders naar school. Ze krijgen het niet bijgewerkt. Afgelopen vrijdag 
waren er 600 leerlingen thuis. Hiervan ongeveer 100 leerlingen met corona, rest zit thuis vanwege 
quarantaine regels. Huidige situatie is voor scholen niet te doen. Ze hopen dat de quarantaine regels 
wat versoepeld worden. Er komt wel ruimte, omdat de school het bron- en contactonderzoek niet meer 
gaat doen. Risico is wel dat er leerlingen op school zullen zijn, die er volgens de quarantaine regels niet 
zouden behoren te zijn. Ook op Citadel zijn er hele klassen thuis.  

b) Afhandeling teruggave ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 
Hoeveel ouders hebben ouderbijdrage teruggevraagd? 17-02 volgende kascommissie. Dan zal de vraag 
gesteld worden hoeveel ouders de ouderbijdrage hebben teruggevraagd. 
In de OR van maart decharge van 2020-2021. 

c) Afhandeling teruggave ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 
 
3) Notulen vorige vergadering – actiepunten 

Er zijn geen opmerkingen, verslag is goedgekeurd. 
 
4) Ingekomen stukken 
Onderbouwing kosten van de reizen: Er is een tekort te zien. Dit tekort komt voor rekening van de school. 
School probeert er op aan te sturen dat er geen tekort komt. Hoeveel deelnemers waren er per reis? 
Informatie over het budget voor de geplande Maastricht reizen wordt nog opgevraagd. 
Vanaf dit schooljaar gaat de reis alleen door als 80% van de ouders betaald heeft. 
GD en DS hebben een eigen beleid en eigen keuzes voor de reizen, Aanleiding: Heel aantal jaren geleden beleid 
gemaakt over de reizen, obv van de doelgroep: er is verschil tussen 5 en 6 V en 3, 4 BK (bv vak geschiedenis). BK 
3 sportieve reis met als doel angsten overwinnen en samenwerken.  
Opbouw DS: Brugklas kamp (elkaar leren kennen) en reis in klas 3.  
Voor de meeste reizen heeft de school vaste partners. Soms wordt een partner te duur of stopt. School 
probeert langdurig contact te hebben, zodat het programma dat ontwikkeld is continuïteit heeft. 
School kijkt niet elk jaar kritisch naar de prijzen van een reis. Het is niet mogelijk dat er jaarlijks meerdere 
partners een prijsopgave gevraagd wordt. 
 
Planning: DS: brugklaskamp en kamp klas 2 (april en einde schooljaar), Zeelandreis. Voor klas 4: bezoek aan een 
eiland, maar daar waren te weinig inschrijvingen voor.  
Planning GD: In week 7 activiteiten. In april een moment. Voor de bovenbouw: alsnog Maastricht door laten 
gaan. Zolang leerlingen moeten testen om ergens binnen te komen wordt het spannend. 4T, 5H, 6V.  
Gaat de GD ook op kamp? Dat is nog niet zeker.  
 
5) Werving nieuwe leerlingen  

a) Overzicht wervingsactiviteiten 
Vorige week 1e avondmarkt gehad, was online. Bij beide locaties goed bezocht, minilesjes vol. 
16-02: online minilesjes. 
Fysieke open dag: In kleine groepen mogen leerlingen uit groep 8 een sobere rondleiding krijgen. Vanaf 
14-02 tot en met 25-02 mag GD aan het einde van de dag kinderen uit groep 8 zonder ouders 
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ontvangen. Informatie verstrekking online aan ouders. Heel lastig: VMBO mag 1 ouder meenemen, HV 
mag dat niet. Bij GD zal er buiten ruimte zijn om ouders te ontvangen en daar in gesprek te gaan. 
Ingewikkeld dat minister in groep 8 een onderscheid maakt tussen VMBO niveau en HV niveau. 
 

b) Rol OR en LR  
Bij de sobere rondleiding worden ook leerlingen gevraagd om groepjes rond te leiden.  
Verwachting Citadel? Verwachten loting? Het eerlijke verhaal wordt verteld aan ouders.  
Rol OR: Aanspreekpunt op beide locaties op 19-02. Van 10-15 uur. 

 
6) Thema-avond 

a) In september of in april? Twijfel of dit schooljaar een fysieke ouderavond mogelijk wordt. 
b) Voorbereidingscommissie stemt af met Angela 
c) Mogelijke onderwerpen: Depressie, eenzaamheid (actueel gedurende corona), drugs, agressie en 

grenzeloos gedrag 
Interesse bij ouders wordt gepeild via forms (nieuwsbrief).  
 
7) Projectgelden 
Geen aanvragen. Docenten zijn er niet mee bezig. Urgentie op bespreken van resultaten ligt voor. Nodig plan 
van aanpak achterstanden. Er is voldoende incidenteel geld voor bv bijlessen. Dat wordt intern afgehandeld. 
Idee: maandverbandautomaat? 
Botst met eigen regels: eenmalig, voor iedereen nodig. Mogelijkheden en kosten voor beide locaties worden 
onderzocht. 
 
8) In het zonnetje 

 
9) Ouderbulletin 
2 nieuwsbrieven 
Onderzoek interesse voor ouderavond via forms. 
 
10) Klankbordgroepen  
Heien: school heeft contact gehad met gemeente. Gemeente heeft data toetsweken opgevraagd. Zodat ze 
weten wanneer ze de geluidsschermen moeten plaatsen. Helpen iets, maar houden geluid niet tegen. 
Voorafgaand aan toestweek is bericht aan ouders en leerlingen gestuurd. Meeste leerlingen valt het niet meer 
op. School heeft geen invloed dat de bouw gestopt wordt, als er toetsen zijn. Meeste last op GD. Tot de zomer 
heien bij huidige project, daarna start bouw aan de andere kant. 
Vraag: van locatie wisselen voor examenleerlingen? Lastig: gymzaal nodig ivm grote aantallen (200 GD).  
Geen klachten gehad 
 
11) Rondvraag 

- Aanmelding klankbordgroep DS 
- Muziek? Kan er meer gedaan worden aan muziek? Docent is na de herfstvakantie gestart. Er zijn ideeën 

benoemd hoe muziek voor meer dan dit leerjaar toegankelijk kan worden. Talentenuur, musicalgroep 
(DS, GD). Actiepunt directie: aandacht voor cultuur en muziekonderwijs. 

- Vorige keer gesprek over toestvisie en toetsbeleid, er zijn nog gesprekken geweest, in februari wordt er 
geschreven, dag gepland, daarna komen ze terug. Verwachting is dat er na half maart een stuk ligt. 
Einde schooljaar moet er een versie klaar zijn die besproken kan worden. Directie: actiepunt: als stuk 
beschikbaar is voor OR in maart, dan graag stuk beschikbaar stellen en bespreken. 

- Werkgroep loting. 
 

12) Afsluiting 


