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Notulen Ouderraad 

Christiaan Huygens College Olympia 
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Onderwerp: Notulen ouderraad 

 

Datum:  25 september 2017 

 

Aanwezig: Arjan Gerritsen, Hein van Herwijnen, Nienke Houkes, Mandy Sanders-Brouwers, Rob 

Sanders, Yvonne Vriens, Astrid Doelhahir 

 
Afwezig: Nabila Adbdellati, Loubna Jamal Elasri, Susanne van Kauwen 

 
 

 

Notulen:  Rob Sanders 

 

 

1. Opening: Vz  heet eenieder welkom voor het nieuwe OR jaar 2017 – 2018. Deze eerste 

samenkomst staat in het teken van oriëntatie; wat gaat de OR doen en hoe gaat de OR het 

doen. De vz heet Astrid Doelhahir als nieuw lid welkom. De vz spreekt de hoop uit om dit jaar 

samen meer de verdieping te willen opzoeken als ouderraad, waarbij een pro-actieve instelling 

van eenieder verwacht wordt. Niet vergaderen om te vergaderen maar actief meedenken en 

meedoen om zo een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een goed leef- en leerklimaat op 

school. Maar ook naar manieren waarop de OR meer zichtbaar gemaakt kan worden voor de 

ouders om met de OR in contact te komen. Omdat het alweer een tijdje geleden is loopt de vz 

het vorige verslag nog eens door om te bezien of er nog bijzonderheden zijn 

2. Mededelingen vz:  

 kunnen alle leden van de OR toegang krijgen tot de e-mail van de ouderraad? Op 

deze manier kan ieder lid lezen wat er in de mailbox zit en mogelijk al iets van 

vinden zodat wij er in de eerst volgende vergadering sneller en concreter mee aan de 

slag kunnen gaan > Arjan neemt dit op 

 Bijgaand de plandata voor de OR, afgestemd op de vergaderdata van de MR.  

  13 november ‘17 

  29 januari ‘18 

  12 maart ‘18 

  23 april ‘18 

  04 juni ‘18 

  16 juli ‘18 

   

  Kijk in jullie eigen agenda of dit gaat lukken, 13 november komen wij hier op terug. 

 Inventariseren extra data zoals: open dag /  examen / thema-avond > volgt 

 Aanpassen van de site OR, meer informatie er op zetten. Vergaderdata , 

vergaderverslagen, foto’s van de leden en als OR. Op deze wijze zorgen voor meer 

transparantie en laagdrempeligheid naar de ouders toe. Bekeken word welke 

berichten cq mededelingen de OR op de Facebook pagina van Olympia berichten kan 

plaatsen > allen 

 In het kader van de transparantie vraagt de vz of er statuten van de OR zijn? Deze 

zijn er op dit moment niet. Op deze wijze kunnen wij namelijk bij de ouders 

aangeven met welke voorwaarden en afspraken wij binnen de school als OR 

werkzaam zijn. De meningen zijn verdeeld en de vz vraagt de OR toestemming om 

e.e.a  uit te zoeken en dit dan aan de OR voor te leggen. OR gaat akkoord > volgt vz 

 Om de ouders meer te betrekken bij het doen en laten van de OR gaan wij niet alleen 

bekijken of wij via social media iets kunnen doen (Facebook) maar ook het via 

mailing de ouders betrekken en informeren bij en over de activiteiten. Veel ouders 

nemen de moeite niet om op de site van Olympia te kijken wat er allemaal speelt. 

Middels mailing willen wij de ouders actief informeren over op handen zijnde zaken. 

 Vz geeft aan de vergadering voor te zitten en niet te notuleren, dit gaat in de 

toekomst door de OR-leden gedaan worden, ieder naar eigen kunnen ;-) 
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3. Rondvraag: 

 Yvonne: - Mevrouw Kessels is bevallen van een zoon 

    - 9 sept was de culturele dag welke goed verlopen was. 

 Mandy: - het geplande schoolreisje naar London, wat als er zich een calamiteit   

 voordoet waardoor een leerling op het laatste moment niet mee kan? 

 Arjan: In 2016 heeft zich een dergelijk geval voorgedaan en de ouders 

 waren tevreden met E **** tegemoetkoming. 

 - wat als ouders de reis niet kunnen betalen?  

 Arjan: Stichting Leergeld kan na toetsing hier iets in betekenen. In de 

 toekomst zal dit ook vermeld worden in de brieven. 

 Nienke: - miste de nodige communicatie / informatie van school mbt tot het nieuwe 

 schooljaar. Arjan: vreemd zoek ik uit volgt. 

 Hein:     - 40 minutenrooster; wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit van van de 

 lessen en waarom is dit niet gecommuniceerd met de ouders? 

   Arjan: geen gevolgen voor kwaliteit!! Communicatie was zijn fout; mea 

   culpa. 

   - Slechte kwaliteit schoolboeken van Iddink. Yvonne gaat dit oppakken met 

   Iddink  

 Arjan: geeft een korte uitleg over het GT-plein waarbij talentontwikkeling centraal 

 staat. Meer praktijk in de onderbouw en het aantrekkelijker maken. 

4. Nabranders  

 Geen 

5. Aanvulling uit de mail van Arjan: 

 a)Mevr Nollen vindt het leuk om weer een thema-avond te verzorgen, willen jullie onderling 

 afspreken wat een goed moment is. Mogelijk dat november een te drukke periode is en dat het 

 beter op  een ander moment gepland kan worden. 

 b)Ik heb met Ida van Kimmenade gesproken over de communicatie over de eerste ouderavond 

 voor leerjaar 2. Dit wordt opgepakt en deze informatie zal er snel komen. 

 c)Als bijlage het activiteitenrooster 2017 – 2018 

6. Schema OR-leden en secretariaat 

 Kloppen de gegevens nog? Het gaat om voornaam / achternaam / telefoon privé / e-mailadres 

 

 

7. Actiepuntenlijst: volgt 

8. Volgende vergadering: 13 november 2017 19:00 uur in de lerarenkamer 

         punten voor de agenda voor 6 november aanleveren bij vz 

Voornaam Achternaam Adres Postcode Plaats Telefoon privé e-mailadres 

Nabila Abdellati      

Astrid Doelhahir      

Arjan Gerritsen      

Hein Herwijnen van      

Nienke Houkes      

Loubna Jamal Elasri      

Susanne Kaauwen, van      

Rob Sanders      

Mandy Sanders      

Yvonne Vriens      

secretariaat N. Theunisz      

       

       


