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Agenda
1. Opening
2. Mededelingen/binnengekomen stukken/lief- en leedpot
3. Verslag vergadering 9 maart 2011
4. Financieel verslag/besteding mediatheek
5. Voortgang diploma-uitreiking
6. Bepalen datum jaarvergadering, donderdag 17 of donderdag 24 november 2011
7. Rondvraag
8. Sluiting en bepalen datum eerstvolgende vergadering
1.
Opening
Klazina opent de vergadering en meldt de afwezigheid van Frances en Magriet.
2.
Mededelingen/binnengekomen stukken/lief-en-leedpot
CQ meldt dat het nieuwe schoolplan af is. Dit is een visiestuk waarin de strategische doelen van de
school voor de komende vier jaren zijn beschreven. Het schoolplan is geschreven door de directie, in
overleg met het schoolbestuur en in samenspraak met alle medewerkers. Uit het schoolplan volgt een
jaarplan met concrete doelstellingen, de verschillende schoolteams maken hieruit hun teamplan.
Kennis en Karakter vormen de speerpunten in het schoolplan. De kennis van leerlingen wordt onder
andere gestimuleerd door een breed lesaanbod, het karakter wordt gevormd door het ontwikkelen van
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, ook met behulp van activiteiten buiten de lessen om.
Verder meldt CQ dat het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen niet tegenvalt. Een voorzichtige
groei is waarneembaar.
Lief en leed: mevrouw Anastasaki zal vanwege ziekte helaas langere tijd uit de roulatie zijn. Leuker
nieuws over mevrouw Vosbergen: zij heeft een zoon gekregen.
3.
Verslag 9 maart 2011
Het verslag wordt na een kleine aanpassing goedgekeurd en kan op de website worden geplaatst.
4.
Financieel verslag/besteding mediatheek
Klazina heeft nog niets gehoord van de heer Koekkoek, inzake de reservering leerlingenraad, die
wellicht gebruikt kan worden bij het vervaardigen van de schoolkrant. CQ zal hier navraag naar doen.
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Voor de reservering mediatheek heeft Ida een verlanglijstje ontvangen vanuit de mediatheek. Alle
genoemde boeken op deze lijst kunnen worden aangeschaft, de facturen kunnen naar Allette worden
gestuurd. De boekenkast die ook op de lijst stond, wordt niet vanuit de OR betaald. De gelden van de
ouderraad zijn bestemd voor onderwijsmiddelen (zoals boeken), niet voor inventaris.
Het kunstwerk dat gemaakt zou worden door leerlingen, en waarvoor vanuit de ouderraad vorig
schooljaar een bedrag beschikbaar was gesteld, wordt vanwege organisatorische redenen pas volgend
schooljaar gemaakt. Het gereserveerde bedrag daarvoor blijft staan.
5.
Voortgang diploma-uitreiking
Alle aanwezigen geven hun beschikbaarheid op de dagen van de diploma-uitreikingen door. Klazina
zal een rooster maken en dat aan iedereen toesturen. Voor het maken van de corsages zal zowel Petra
als Romy informeren wat het kost om dit uit te besteden. CQ zal zorgen dat via school planten worden
geleverd ter aankleding van de avonden. Ook zal CQ het initiatief nemen voor een meeting als
voorbereiding op de diploma-uitreikingen, waarbij alle betrokkenen aanwezig zullen zijn.
Details met betrekking tot de diploma-uitreiking worden tijdens de volgende ouderraad-vergadering
besproken.
6.
Bepalen datum jaarvergadering op donderdag 17 of donderdag 24 november 2011
De jaarplanning voor het komende schooljaar is nog niet helemaal klaar. Zodra dit wel het geval is, zal
CQ dit doorgeven, en kan de datum voor de jaarvergadering worden bepaald. Ook over de inhoud van
de thema-avond zal volgende keer nader worden gesproken. Wordt vervolgd.
7.
Rondvraag
Romy vraagt of de school iets heeft gemerkt van de afgelopen leerlingenstakingen. Grootschalig
waren de stakingen niet, zegt CQ. Leerlingen die niet door hun ouders waren afgemeld, zijn als
‘spijbelend’ genoteerd.
Caroline informeert hoe het staat met de plannen voor een ‘gezondere’ kantine. CQ vertelt dat
leerlingen hier een sectorwerkstuk over hebben geschreven, dat als basis dient voor nader onderzoek
door school, onder leiding van de heer Doncker. Bekeken wordt welke apparaten nodig zijn om tosti’s
en broodjes ham en kaas te kunnen verkopen. CQ houdt de OR op de hoogte.
Ingrid is benieuwd of de school geen last heeft van de grote hoeveelheden energy drink die leerlingen
soms consumeren. CQ geeft aan dat dat inderdaad hinderlijk kan zijn, maar hoewel energy drink
ongezond is, is het lastig het gebruik er van te verbieden.
Petra geeft aan dat tijdens informatieavonden op school slecht wordt aangegeven waar de
verschillende lokalen zich bevinden. Kan dit duidelijker worden aangegeven? CQ neemt de vraag mee
en komt er op terug.
8.
Sluiting en bepaling datum eerstvolgende vergadering
Om 21.35 uur sluit Klazina de vergadering. De datum van de volgende vergadering wordt bepaald op:
Woensdag 8 juni 2011 om 20.00 uur.

