
Notulen ouderraad 13 november 2017. 
 
Afmelding: Loubna (definitief) Astrid, Suzanne, Nabila. 
Aanwezig: Rob, Mandy, Hein, Yvonne, Arjan, Nienke 
 
Notulen vorige keer;  

 23 april en 16 juni zijn vakantiedagen.  
 Prettig dat in de notulen al aanvulling was gekomen vanuit school. 
 Mevrouw Nollen vraagt een datum voor een thema avond. 
 Ouderavond van leerjaar 2 heeft inmiddels plaatsgevonden. 

 
Mededelingen voorzitter: 

 Rob heeft zich verdiept in regels e.d. rondom de ouderraad. Van daaruit is een 
bijeenkomst met de ouderraad op het Sondervick College in Veldhoven. 29 
november. Het St. Lucas college is er ook bij. 

 Het is Rob nog niet gelukt om in de mail van de ouderraad te komen. Arjan 
adviseert om de heer Van den Heuvel te benaderen.  

 Zichtbaarheid van de school is verbeterd. Rob vraagt zich af hoe we nog 
zichtbaarder kunnen worden op een andere manier. Arjan geeft aan dat dit een 
proces is wat in stappen gaat.  

 
Mededelingen Arjan/ Yvonne: 

 Nu speelt met name de financiële verantwoording. Begroting komend jaar is 
rond.  

 Verantwoording naar raad van toezicht; zoals hoe gaan kinderen met elkaar om, 
zichtbaar maken van de school enz. 

 On stage. Start in 2e jaar door landelijk initiatief. Leerlingen maken zelf 
visitekaartjes in de mentor les. Leerlingen moeten dan zelf 2 matches maken met 
werkplekken. Het evenement vindt plaats in het PSV stadion.  

 Dinsdag gaat Arjan met een groep leerkrachten naar een school (Den Hulster) 
waar heterogene brugklassen zijn (basis, kader en theoretisch bij elkaar). 

 Voetbalteam van Olympia doet het erg goed. Er is inmiddels een eerste en tweede 
elftal.  

 Mevrouw van Hezik (docent Nederlands) is bevallen van een zoon.  
 
Mededelingen deelraad: 

 Verschillende profielen besproken voor leerjaar 3 en 4 voor VMBO B en K. 
Profieldelen en Keuzedelen. Profieldelen kostte meer tijd dan de keuzedelen, 
daarom is er een andere verdeling van lesuren gemaakt voor het komende 
schooljaar. De DR is hiermee akkoord gegaan. 

 Meer is er niet besproken. Arjan geeft aan dat zaken goed lopen waardoor de DR 
minder actief hoeft te zijn. 

 Voor Loubna moet een vervanger gekozen worden. Hein overweegt het. 
 
Reglement: 

 Iedere ouder zou lid mogen worden ongeacht het betalen van de ouderbijdrage.  
 Voorbeeldzin: De ouderraad verwacht van haar leden een minimale inspanning 

om op jaarbasis minimaal 4 maal aanwezig te zijn. 



 
 
Data: 

29 23 april wordt 7 mei. 
  4 juni en 16 juli wordt 25 juni. 

 
- 19 en 20 januari zijn de Open Dagen. 

 
29 Thema avond 

29 of 30 januari. Combinatie ouderraad en thema avond samen. Tijdens etentje          
vergaderen, daarna naar school voor thema avond. Overleggen met mevr. 
Nollen. 

 
Rondvraag: 

 Mandy; PTA leerplan; hoe komt dat tot stand? De PTA’s hebben een vast format. 
Mochten hier tussentijdse veranderingen in aangebracht worden, dan gaat dit via 
de inspectie. 

 Hein; werkboekcontrole. Sommige leerkrachten geven niet hoger dan een 
bepaald punt waardoor leerlingen in hun gemiddelde omlaag kunnen gaan. Arjan 
zegt dat hier vorig jaar afspraken over zijn gemaakt. Hij gaat dit na. 

 Hein; privacy van leerlingen op Magister. Arjan zegt dat hierover afspraken zijn 
gemaakt. Hein laat het voorbeeld zien en Arjan pakt dit op. 

 Hein; economieleerkracht is veel afwezig geweest. Hierdoor is er minder les 
geweest en zijn de resultaten van de toetsen tegengevallen.  

 Hein mist terugkoppeling van sommige leerkrachten als hij hiermee via de mail 
contact opneemt.  

 Nienke; fijn dat deze school vooruitloopt in de Magister melding. 
 Rob; in hoeverre kunnen we alle ouders via de mail o.i.d. prettige kerstdagen 

toewensen. Arjan geeft aan dat dit kan. 
 
 

 Actiepunt Door wie                 
1 Foto aanleveren aan Arjan i.v.m. 

zichtbaar maken van ouderraad 
op de site 

Ieder individueel 

2 Reglement doornemen die Rob 
had gemaild zodat we deze de 
volgende keer definitief kunnen 
maken. 

Ieder individueel 

3 Rob formuleert een aantal zinnen 
in het reglement opnieuw en 
stuurt deze door. 

Rob 

4 Data voorleggen thema avond. Yvonne 
5 Nieuw MR lid en deelraad. Ieder individueel nadenken wie 

hier in wilt. Voor 15 december 
aan Rob aangeven of je interesse 
hebt. 

6 Ouderbijdrage op agenda 
volgende keer. 

 



7 Bloemetje voor Loubna Rob koopt dit en geeft dit af. 
Declareren bij Arjan. 

 
 
 
 
 
 
Notulist: Nienke 


