NOTULEN

Bijeenkomst :
Datum/tijd :
Aanwezig
:
Afwezig
Plaats

:
:

Ouderraadsvergadering OSG Schoonoord
maandag 22 maart 2018 van 20.00 - 22.00 uur
Marjolein van de Kolk (vz), Hans Lingers, Margo Steehouwer, Rune Koster, Nadine van
Loosbroek, Inez Bronsveld en Jeanine van der Meer (verslaglegging)
Gene van den Berg en Wilco van Kouwen
Zeist, kantoor Rune

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
Er heeft zich een nieuwe ouder gemeld van VMBO. Op 17 april hebben Marjolein, Hans en Jeanine een
kennismakingsgesprek.
Nadine heeft contact met Theo die de oudergeleding vertegenwoordigd in de deelraad van Doorn.
3. Goedkeuring notulen 5 februari 2018
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en kunnen gepubliceerd worden in aangepaste vorm.
4. Ingekomen post
Er is een klacht over de opzet van de huiswerkvrije school Doorn. Er zijn (te) weinig contacturen. Dit is
iets wat met de schoolleiding moet worden besproken en de mentor. Nadine bespreekt het ook met
Gene en neemt het mee naar het gesprek met de deelraad. Vraag is of er al een evaluatie is uitgevoerd
door school. Zo ja, dan ontvangt de OR graag een terugkoppeling.
5. Financiën
Er zijn geen bijzonderheden te melden. Facturen zijn ingediend en betaald.
6. Vanuit de MR
De afvaardiging van de DR c.q. MR doen kort verslag over actuele agendapunten.
7. Uit het draaiboek 2017-2108
a. Terugkoppeling oudercontactavond brugklasouders, dd. 14-2-2018
De oudercontactavond is goed verlopen, het was een aanwinst om de schoolleiding erbij te hebben. Er
waren voldoende aanmeldingen. Volgend jaar eerder in het jaar organiseren.
b. Terugkoppeling kick off examenkandidaten OLZ, 23-2-2018
Er kon geen vertegenwoordiging van de OR aanwezig zijn. Niets meer van vernomen. Rekening is
betaald.
c. Thema-avond 9 april: organisatie
De organisatie wordt verdeeld. Om 19 uur is DNL aanwezig.
d. Collegetour: planning en stand van zaken
Op 18 april heeft de beoogd gespreksleidster een afspraak met het managementteam OSGS.
e. Examenlunch Doorn
Op 20 april is er een barbecue georganiseerd voor de examenkandidaten Doorn. Nadine vraagt na wie
de OR hierbij kan vertegenwoordigen.
f. Cadeau schoolleiding
Gene geeft aan dat de bestelling is geplaatst. Rune heeft nog geen rekening ontvangen. Eventuele
uitreiking kan bij de collegetour.
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8. W.v.t.t.k.
a. De deelraad Maarsbergen heeft de OR nog niet uitgenodigd voor een gesprek.
b. Inez heeft interesse als lid van de DR OLZ.
c. De klankbordgroep van het OLZ is in maart bijeen geweest: niets van vernomen.
d. We moeten actief blijven werven voor nieuwe leden OR.
9. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Om 21.20 uur sluit de voorzitter de vergadering.

