Notulen
Bijeenkomst :
Datum/tijd :
Aanwezig
:

Plaats

:

Ouderraadsvergadering OSG Schoonoord
maandag 6 februari 2017 van 20.00 - 22.00 uur
Marjolein van de Kolk (vz), Rune Köster, Hans Lingers, Peter van Cappelle, Rinus Mok,
Margo Steehouwer, Gene van den Berg, Wilco van Kouwen en Jeanine van der Meer
(verslag)
Zeist, kantoor Rune

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Kennismaken nieuwe OR-leden
Gene en Wilco, beiden kinderen op Schoonoord Doorn, stellen zich voor.
3. Mededelingen
Er is nog één plaats vacant in de OR voor een ouder van Schoonoord Doorn. Misschien dat er tijdens
de oudercontactavond in Doorn een ouder wordt gevonden.
4. Goedkeuring notulen 13 december 2016
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Naar aanleiding van agendapunt:
9b: dinsdag 7 februari a.s. is er een oudercontactavond georganiseerd voor ouders in Doorn, deze
avond is niet doorgegaan in verband met te weinig aanmeldingen.
Als idee wordt naar voren gebracht om een jaaragenda te publiceren met activiteiten die gedurende
het jaar worden georganiseerd door de OR.
5. Ingekomen post
a. Vier klachten over lesuitval: dit is een probleem die zeker speelt op het OVZ. Evenals de uitval van
sportlessen voor leerlingen van het sportprofiel (die daar ook nog eens extra voor betalen).
Meenemen naar de gesprekken met de rector c.q. directeur van betreffende scholen die op korte
termijn gepland worden, zorgen uiten en naar oplossingen/beleid vragen.
b. Verzoek om rapportbesprekingen op een andere manier te organiseren: dit betrof een klacht van
een ouder van het OLZ. Conclusie is dat er geen uniforme regel is binnen de drie scholen met
betrekking tot de organisatie van rapportbesprekingen. Wellicht een bespreekpunt met de
schoolleiding.
6. Binding ouders van OVZ: hoe kunnen we hieraan bijdragen?
Het is lastig om ouders met een niet-Nederlandse achtergrond te betrekken bij activiteiten van de OR.
De OR vindt het van groot belang dat alle ouders participeren in de activiteiten en vraagt zich af of het
instellen van een klasse ouder dit contact kan bevorderen. Dit punt meenemen in het gesprek met de
nieuwe directeur van het VMBO, de heer (Raymond) Schuurman .
7. Financiën
Naar aanleiding van de factuur van Brothers met betrekking tot de verstrekte consumptiemunten van
het Kerstgala is de penningmeester nog in overleg over het juiste Btw-tarief.
8. Enquête
a. Eerste onderwerp: oriëntatie communicatie
De opzet voor de enquête is akkoord. Deze kan verspreid worden gelijktijdig met de nieuwsbrief.
b. Kwaliteit van onderwijs: via enquête of anderszins
Er is een aanvulling gedaan op het strategisch beleidsplan waarin één van de speerpunten is verhogen
van onderwijs- en toetskwaliteit. Middels een gesprek met de schoolleiding speerpunten opvragen.
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9. Vanuit de MR
De MR-lid geeft een toelichting op de ontwikkelingen binnen de (G)MR.
Per school is er een nieuw schoolplan opgesteld dat moet leiden tot een nieuw strategisch beleidsplan
voor OSGS. De vraag rijst hoe het komt dat de ouderraad niet is betrokken bij de herziening van het
beleidsplan, terwijl ouders van de klankbordgroep en de oudergeleding van de MR hier wel betrokken
zijn geweest. Deze vraag zal schriftelijk aan de bestuurder worden voorgelegd met een cc aan de
directeuren en rector.
In Doorn is er een nieuw onderwijsconcept geïntroduceerd per 1-9-2017: Mavo Doorn huiswerkvrij! Er
worden lesuren van 80 minuten gegeven.
10. Draaiboek
a. Terugkoppeling kerstdiner VMBO en kerstgala
Het kerstdiner was een geslaagde bijeenkomst evenals het kerstgala. Het uitdelen van een
consumptiemuntje aan de leerling werd zeer gewaardeerd en is voor herhaling vatbaar.
b. Terugkoppeling vervolggesprek bestuurder J. Gaemers
Op 25 januari jl. hebben drie leden een zeer prettig en open gesprek gehad met Jonne Gaemers.
Afgesproken is om dit twee keer per jaar te organiseren. Initiatief ligt bij de OR. Eerstvolgende gesprek
voor de zomervakantie inplannen.
c. Terugkoppeling open dagen/avond Zeist en Doorn
OVZ: niet druk bezocht, OR moet beter herkenbaar zijn, minimaal twee OR-leden aanwezig zijn.
OLZ: prima verlopen.
Doorn: OR was onherkenbaar, moet anders.
d. Kick off examenkandidaten OLZ, 23 februari 2017
Rune en Margo kunnen hier waarschijnlijk de OR vertegenwoordigen. Op de mail bevestigen naar
Marjolein.
e. Thema-avond Motivatie 4 april 2017
Afgesproken wordt om deze avond twee keer aan te kondigen.
Is het mogelijk een banner te plaatsen op Magister. Navragen bij Simone.
Uitnodiging begin maart versturen naar docenten.
f. Kennismaken nieuwe rector Lyceum en directeur VMBO
OLZ, Frank Spijkers: Marjolein, Margo en Hans.
OVZ, Raymond Schuurman: Marjolein, Rinus en Jeanine.
11. Wat verder ter tafel komt
Gene geeft aan dat zijn vrouw, die thuis is in de ict, de werkzaamheden van Peter kan overnemen t.z.t.
voor wat betreft de website.
12. Rondvraag
Gene ontvangt graag een overzicht van de OR-leden, met school en kind.
13. Sluiting
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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