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Agenda
1. Opening
2. Mededelingen/binnengekomen stukken/lief- en leedpot
3. Verslag vergadering 15 maart 2012
4. Financieel verslag
5. Voortgang diploma-uitreiking
Woensdag 27 juni om 19.00 uur VWO
Donderdag 28 juni om 19.00 uur MAVO
Vrijdag 29 juni om 19.00 uur HAVO
6. Bepalen thema jaarvergadering
7. Rondvraag
8. Sluiting (eerstvolgende vergadering: maandag 18 juni 2012)

1.
Opening
Klazina opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vanavond is mevrouw Quadekker weer
aanwezig en informeert zich over onze ervaring met de kennismaking met de heer Baak tijdens de
laaste vergadering. Deze was informatief en inspirerend.
2.
Mededelingen/binnengekomen stukken/lief-en-leedpot
Klazina heeft geen binnengekomen stukken te melden.
Mevrouw Quadekker meldt dat de conciërge, de heer Essam El Arabi, voor een operatie in het
ziekenhuis is opgenomen.
Verder is er een ouder van een leerling overleden. De klas van deze leerling verzorgt zelf, in overleg
met de mentor, de kaart die naar de familie van deze leerling wordt gestuurd.
Het aantal aanmeldingen voor de nieuwe brugklassen is lichte gestegen t.o.v. het afgelopen jaar.
Gezien de inspanningen op dit punt wordt dit als positief ontvangen.
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3.
Verslag 15 maart 2012
Opmerkingen en aanvullingen.
Onder punt 2 Sintactie: De ouderraad ondersteund het voorstel van de school om de opbrengst van de
Sintactie aan dit Afrika-project ten goede te laten komen. Mevrouw Quadekker zal hier mevrouw
Timmers over informeren. De ondersteuning zal worden gegeven in de vorm van goederen, in dit
geval sportkleding en/of outfits voor de eindexamenkandidaten van de school. Stepanie Siem meldt
dat zij vanuit haar beroep ook voor kleding kan zorgen. Er zal nader worden onderzocht of dit van
toepassing kan zijn.
Onder punt 4 Financieel verslag: De lijst met wensen van de mediatheek wordt opgestuurd.
Onder punt 6 Opstarten diploma-uitreikingen: De aantallen examen kandidaten zijn doorgegeven aan
Klazina. MAVO 90, HAVO 106 en VWO 67.
Onder punt 8 Rondvraag: De Suske en Wiske editie is aan het begin van het jaar aan de mentoren
uitgedeeld. De onderwerpen welke in het mentorprogramma aan bod komen kunnen per klas op een
verschillend moment plaatsvinden, net naar behoefte op dat moment. Voor klas H1a, daaruit komt
deze vraag nu naar voren, komt deze editie m.b.t. veilig internet gebruik eerdaags ook aan bod.
Het verslag wordt goedgekeurd en kan op de website worden geplaatst.
4.
Financieel verslag
Penningmeester Allette Bonnema heeft over de achterliggende periode vanaf de laatste OR
vergadering betreffende financiële bijzonderheden geen nieuws te melden. Via een e-mail die aan de
OR is gestuurd en niet aan de penningmeester heeft zij vernomen dat de financiële ouderbijdrage voor
de ouderraad door de school is overgemaakt. Zij zou graag deze informatie rechtstreeks willen
ontvangen.
5.
Voortgang diploma-uitreiking
Woensdag 27 juni om 19.00 uur VWO
Donderdag 28 juni om 19.00 uur MAVO
Vrijdag 29 juni om 19.00 uur HAVO
Een aantal OR leden hebben zich al opgegeven. Voor diegene die dat nog niet hebben gedaan: gaarne
zo spoedig mogelijk doorgeven aan Klazina. Zij zal aan de hand hiervan een rooster opstellen en deze
rondsturen. De avond voorafgaand aan de eerste uitreiking, dinsdag 26 juni om 19.00 uur wordt de
aankleding aangebracht en zijn vrijwilligers welkom om te helpen. Op de avonden zelf start de
voorbereiding op 17.00 uur.
6.
Bepalen datum en thema jaarvergadering
Dominique en Klazina hebben nader geïnformeerd naar inhoud en kosten betreffende interactieve
voorstellingen die kunnen worden verzorgd rond puberthema’s. Het budget van de ouderraad laat
echter niet toe om de totale kosten te dragen van zo een optreden. Besloten wordt om de uitnodigingen
van de jaarvergadering niet meer separaat per post naar de ouders van de leerlingen te sturen maar
digitaal. Hiermee ging de penningmeester Allette Bonnema akkoord. Dit levert al een aardig bedrag op
om een deelfinanciering mogelijk te maken. Mevrouw Quadekker zegt toe dat zij er voor zal pleiten
dat het resterende bedrag door de school zal worden betaald. Verder detail informatie zal nu op basis
van deze uitkomst worden uitgewerkt. Aan de hand hiervan zal tevens een definitieve datum
(donderdag 8 of donderdag 15 november 2012) bepaald worden.
7.
Rondvraag
- In de examenklassen wordt door Klazina en Joyce ervaren dat de examenvoorbereiding
(proefexamens ect.) niet optimaal is. Mevrouw Quadekker wil graag de input ontvangen om dit verder
te optimaliseren.
- Een aantal ouders van leerlingen hebben via email en mondeling aangegeven aan Wim dat de
lesuitval in de HAVO 3 klassen als hoog wordt ervaren, soms wel tot 6 uur per week. Verder worden
bij diverse vakken proefwerken afgenomen over leerstof dat deels niet is gedoceerd.
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Tevens zijn er leerlingen die graag klassikaal de fouten willen bespreken na ontvangst van hun
proefwerk. Zij worden daar niet voor in de gelegenheid gesteld.
Mevrouw Quadekker heeft geen indicatie dat er substantiële lesuitval is in de HAVO 3 klassen. M.b.t.
de individuele vakken waar klachten over zijn dienen de ouders de mentor te benaderen als zij er niet
uitkomen met de betreffende leraar of lerares.
- Een positieve ervaring van een ouder over de gemelde angst van haar zoon in de brugklas die hij had
gekregen door dreiging van een mede klasgenoot. Alle lof voor deze aanpak van mevrouw
Hallegraeff. .
8.
Sluiting
Om 21.20 uur sluit Klazina de vergadering.
De volgende vergadering is op: Maandag 18 juni 2012 om 20.00 uur.

