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Ouderraadsvergadering OSG Schoonoord
dinsdag 12 december 2017 van 20.00 - 22.00 uur
Marjolein van de Kolk (vz), Hans Lingers, Margo Steehouwer, Nadine van Loosbroek en
Jeanine van der Meer (verslaglegging)
Gene van den Berg, Rune Koster en Wilco van Kouwen
Zeist, thuis bij Hans

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Aan de agenda wordt toegevoegd bij
punt 9 Examen kick off OLZ.
2. Mededelingen
De bestuurder heeft vandaag het persbericht doorgestuurd naar de ouderraad dat vandaag is
verzonden naar de lokale en regionale pers: Scholengroepen OSG Schoonoord en NUOVO
onderzoeken krachtenbundeling. De ouderraad heeft hier geen zeggenschap over en wacht verdere
ontwikkelingen af.
3. Goedkeuring notulen 8 november 2017
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en kunnen gepubliceerd worden in aangepaste vorm.
Naar aanleiding van:
7. Op de website van de scholen staat de (verouderde) brochure van de OR. Het emailadres waar naar
verwezen wordt bestaat niet meer. Nagaan wie de site beheert en verzoeken om de brochure te
verwijderen.
9. Morgen zal de bestuurder het voorstel opzet collegetour bespreken met de schoolleiders.
4. Ingekomen post
Er is post binnengekomen van een ouder die interesse heeft om de ouderraad te ondersteunen en
vraagt of zij vrijblijvend de vergadering een keer kan bijwonen. De vergaderingen van de ouderraad
zijn openbaar, ouders zijn ten alle tijden welkom.
5. Terugkoppeling kennismakingsgesprek met Jenny Oldenhuis, dd. 24-11-2017
Hans, Gene en Nadine hebben een zeer prettig en open gesprek gehad met de directeur van Mavo
Doorn, Jenny Oldenhuis, eveneens directeur van Vakcollege Maarsbergen. Er is o.a. gesproken over
lesuitval en het telefoonprotocol waar een pilot onlangs van is gestart.
Jenny zal bij de medezeggenschap van Maarsbergen de verbinding met de ouderraad aankaarten.
6. Contact met klankbord OLZ
Hans heeft de klankbordgroep OLZ laten weten dat de ouderraad de meerwaarde ziet in een
samenwerking c.q. uitwisseling en graag een uitnodiging ontvangt voor het bijwonen van een
vergadering van de klankbordgroep.
7. Keuze maken uit aanbieders ouderavonden: social media-sexting
Margo heeft contact gehad met verschillende aanbieders en DNL lijkt het beste aanbod te hebben bij
onze wensen. Daarnaast heeft het OLZ laten weten dat een collega, Anne Quirijnen-docent biologie,
momenteel een opleiding volgt tot mediacoach en materiaal ontwikkelt voor in de mentorlessen. Zij is
bereid om op een ouderavond ook een bijdrage te leveren, door ouders te laten delen in wat school
doet op het gebied van sexting. Dit is dan wel vanuit het OLZ. Geschikte data bij school opvragen voor
week 15 (evt. week 20) en contact opnemen met biologiedocente OLZ. En nagaan op welke wijze het
VMBO en Mavo Zeist en Schoonoord Doorn ook vanuit de school hierbij betrokken kan worden.
Aandachtspunt voor DNL is of er ervaring is met nazorg met betrekking tot dit onderwerp.
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8. Draaiboek 2017-2018
a. Terugkoppeling oudercontactavond brugklasouders Doorn, dd. 23-112017
Nadine doet verslag. Er waren 15 ouders aanwezig plus de onderbouwcoördinator, Menno van der
Horst. Er zijn veel onderwerpen aan bod gekomen en de avond is zeer enthousiast ontvangen.
b. Oudercontactavond brugklasouders OLZ en OVZ
Het voorstel van 17 januari 2018 lijkt niet haalbaar, mede omdat er een vakantieperiode tussen zit.
Nieuwe data opvragen bij Frank Spijkers en Raymond Schuurman voor begin februari.
De ouderraad gaat akkoord om, op verzoek van de schoolleiding, hen hier mede voor uit te nodigen,
voorafgaand afstemmen over rolverdeling. Zodra datum bekend is brugklasouders uitnodigen. Opzet
voor uitnodiging rondsturen.
c. Kerstdiner OVZ, dd. 21-12-2017
De ouderraad heeft school laten weten wederom een bijdrage te willen leveren aan het kerstdiner van
€ 7,50 per examenkandidaat. De sponsoring stond ook vermeld in de uitnodiging naar leerlingen en
ouders. Margo en Jeanine zullen op deze avond de ouderraad vertegenwoordigen.
d. Kerstgala en consumptiemuntjes, dd. 21-12-2017
De ouderraad heeft school laten weten wederom een consumptiemunt te willen sponsoren aan iedere
leerling. Simone Koudijs heeft laten weten nog over voldoende munten te beschikken. Rekening
hiervoor kan naar de penningmeester worden gestuurd.
e. Examen kick off OLZ
Het OLZ heeft de ouderraad verzocht een geldelijke bijdrage te leveren aan de examen kick off op 13
februari 2018, zoals voorgaande jaren. Ook dit jaar is het de bedoeling dat de leerlingen na een
presentatie van de mentor ook luisteren naar een ‘motivational speech’ en dat zij gezamenlijk eten. De
ouderraad wil zeker hieraan bijdragen en verzoekt het OLZ dit op te nemen in de uitnodiging en een
afvaardiging van de ouderraad hiervoor uit te nodigen.
f. Open dagen OSGS
 Zeist OVZ, zaterdag 20-1-2018 vanaf 10.00 uur: Hans en ouder vragen deelraad OVZ. Ook
Margo vraagt nog een bevriende ouder.
 Zeist OLZ, zaterdag 27-1-2018 vanaf 10.00 uur: Marjolein en Hans.
 Doorn, woensdag 24-1-2018: Nadine, Gene en Wilco.
g. Collegetour
Het voorstel van de ouderraad wordt deze week besproken met de schoolleiding, naar verwachting
volgt er een positieve reactie. Vervolgens zal Rune de gespreksleider in contact moeten brengen met
de schoolleiding voor uitwisseling en afstemming.
9. Financiën
In verband met afwezigheid van de penningmeester wordt dit agendapunt niet behandeld.
10. Rondvraag en sluiting
Marjolein: Het zou mooi zijn als intern de functie van voorzitter en secretaris al geleidelijk kan worden
overgedragen voor de zomer. Dit punt komt volgende vergadering op de agenda.
Jeanine: Gang van zaken en eenduidige afstemming scholen onderling met betrekking tot ijsvrij geven
o.i.d. bespreken in deelraden.
Om 22.05 uur sluit de voorzitter de vergadering.

