
Notulen bijeenkomst klankbordgroep St-Janscollege 22-09-2020 
 
Voorzitter: Juanita Vernooy 
Notulen: Robert-jan Pouw 
Aanwezig: Juanita Vernooy, Peggy Boesten, Diana van Kan, Nicole Ploemen, Hayat Chafik, 

Gerjo Bouwmans, Cindy Rhodes, Robert-Jan Pouw, Veronique Meuffels, Yvo Heynen 
(vanaf 19:45) 

Afgemeld: Marie José Koppe 
 
 
Agenda: 
 
1. Opening vergadering 
Juanita opent de vergadering. 
 
2. Mededelingen 

o Terugkoppeling vanuit de MR (Juanita): Bij de MR staat het onderwerp coronavirus hoog op 
de agenda. Een actiepunt is digitale les. Iedere leerkracht zal de leerling de mogelijkheid 
geven om de les via teams te volgen bij afwezigheid wegens verkoudheid etc. 

o Onderzoek ventilatie zal in het najaar worden afgerond. School zal tot die tijd de deuren en 
ramen geregeld openhouden i.v.m. ventilatie. 

o Digitale ouderavonden, de ervaringen met deze vorm van informatie zijn positief. 
o Etentje klankbordgroep, gezien de huidige situatie m.b.t. het coronavirus wordt dit actiepunt 

aangehouden tot de volgende vergadering 
 
3. Vaststellen volgorde agenda: de volgorde wordt aangehouden. 
 
4. Notulen vorige bijeenkomst dd. 16-06-20 (zie bijlage)  
Er zijn geen opmerkingen. 
 
5. Agendapunten 
 
a) Corona 
 
Communicatie 
Communicatie over de besmetting van leerlingen richting de ouders wordt ervaren als open en 
positief. De opzet van de brief is goed en helder zoals o.a. de toelichting omtrent de regels en 
maatregelen i.v.m. het coronavirus. 
Wel wordt er aandacht gevraagd over de informatievoorziening als een kind thuis moet blijven 
vanwege het coronavirus. Op de website en in huidige informatievoorziening is hierover weinig tot 
niets te vinden. De heer Heynen geeft aan dat er op korte termijn informatie wordt verstrekt. Het 
streamen van de gegeven lessen is geregeld en de leerlingen krijgen in Outlook de link om de les te 
volgen. Daarnaast wordt aangegeven dat bij thuisisolatie als gevolg van het coronavirus het volgen 
van lessen van overheidswege verplicht is. 
 
Thuisquarantaine docent 
Als de docent in quarantaine moet ligt de situatie is gecompliceerder. In de onderbouw kan bij 
thuisblijven van de leerkracht via teams de lessen georganiseerd worden, aangezien hier elke klas 
een vast lespatroon heeft. In de bovenbouw is het lastig om lessen via teams te organiseren vanwege 
de clustering.  
 
Ventilatie 
Ventilatie in de klas: richtlijn van RVIM is 10 minuten per les luchten en gedurende pauzes ongeacht 
buitentemperatuur. St Janscollege houdt zich aan deze richtlijn. Voor de aankomende koudere 
periode zullen de leerlingen hierbij rekening moeten houden met de (lagere) temperatuur in de klas. 
Binnenkort wordt het officiële rapport m.b.t. onderzoek ventilatie gepubliceerd. 
 
Afstand tot leerlingen 
In eerste instantie heeft het St Janscollege flexibele kuchschermen geplaatst. Probleem bij deze 
schermen is het zicht naar de leerlingen toe en voor de leerkracht was dit voor het functioneren niet de 



meest ideale situatie. In de huidige situatie zijn de tafels van de leerlingen naar achteren en dichter op 
elkaar geplaatst. Hierdoor is er voor de leerkracht voldoende ruimte in de voorkant van het lokaal om 
zijn werk uit te voeren. Nadeel is natuurlijk dat de leerlingen veel dichter op elkaar zitten. 
 
Digitale informatieavond voor ouders 
De mentoren hebben de informatieavond digitaal uitgevoerd. Veel ouders zijn positief over deze vorm 
van voorlichting. Hoewel een face-to-face bijeenkomst de voorkeur van de mentoren heeft, is deze 
optie een goed alternatief. Wel zou het fijn zijn als de ouders de camera aan hebben. Na de 
herfstvakantie staat de eerste ouder-kindgesprekken gepland, waarbij de kans groot is dat dit ook via 
teams plaatsvindt. 
 
Toetsing / Proefwerkweken 
Er zijn drie toetslokalen ingericht en er is een protocol voor het gebruik en toezicht geschreven. 
Daarnaast kan in het lokaal bij een iets andere opzet (90 graden draaien) van de tafels ook de toetsen 
worden afgenomen. De 1,5 meter vergt wel aanpassingen bij het toezicht als de leerlingen de toetsen 
maken.  
De grootste uitdaging is de toetsing van leerlingen die ziek zijn. Thuistoetsing is problematisch qua 
toezicht en privacy leerling. De software Exam.net is eventueel een optie om thuistoetsing te 
organiseren, maar de gratis versie is maar tot 31-12-20 beschikbaar. St Janscollege gaat er 
vooralsnog vanuit dat de scholen niet hoeven worden gesloten. Een concreet Plan B voor digitaal 
toetsen is er (nog) niet. 
 
b) Ouderbijdrage / Excursie 
Vanuit de klankbordgroep wordt de vraag gesteld of de volledige ouderbijdrage wel noodzakelijk is, 
aangezien de kinderen aan het eind van het jaar geen regulier uitstapje (etentje) hebben gehad. Nu 
blijkt wel dat sommige mentoren dit geld hebben gebruikt voor een bioscoopbon voor zijn mentorklas. 
De heer Heynen geeft aan dat de betreffende ouderbijdrage van vorig jaar en dit jaar grotendeels 
besteed aan reguliere dingen, zoals licentie SomToday, proefwerkblokken, gym T-shirts etc. 
Daarnaast hoopt het St Janscollege de uitgestelde activiteiten (reizen) in het voorjaar te kunnen 
organiseren. 
 
c) Verkeerssituatie rondom school 
Poort aan de zijkant is nu langere open. Nu is de poort tot half 10 open. Tweede probleem is het 
parkeerprobleem rond de school. Dhr. Heynen geeft aan dat dit is nu wel een issue maar heeft niet 
direct een oplossing. De verkeerssituatie in de omgeving van de school ligt onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente Heerlen. De klankbordgroep geeft aan dat de school als 
bijdrage hierin zou kunnen leveren met een betere communicatie. Op de website kan de 
verkeersituatie met een plattegrond worden toegelicht en hiermee zou het begrip bij ouder kunnen 
toenemen. 
 
d) Werving nieuwe ouders 
Voor de verwerving van nieuwe ouders (klassen 1-2-5) heeft Juanita een brief aangeleverd bij de heer 
Erfkamper. Sint Janscollege gaat akkoord met deze brief en zal de brief op korte termijn 
communiceren. De nieuwe aanmeldingen worden doorgegeven aan de voorzitter van de 
klankbordgroep, die contact opneemt met de betreffende ouders. 
 
e) Mentoren overleg 
De heer Heynen zal een aantal data gaan voorstellen om een nieuw mentoren overleg in te plannen. 
Op termijn zal worden bekeken of dit op school of digitaal zal gebeuren. Vanuit de klankbordgroep 
wordt aangegeven, dat het prettig zal zijn dat van meerdere schooljaren (onderbouw/bovenbouw) 
mentoren aanwezig zijn.  
 
f) Nieuwbouw 
De afronding van inschrijving bouwbedrijven vindt op korte termijn plaats. Op dit moment verwacht 
Sint Janscollege dat komend jaar kan worden gestart met dit project. In 1e instantie had St 
Janscollege op het oude bouwterrein een extra parkeerplaats gemaakt. Het terrein is inmiddels totaal 
ontmanteld en St Janscollege verwacht op dit moment niet dat deze mogelijkheid nog zal doorgaan in 
de toekomst. 
 
g) SomToday 



Op dit moment ondervinden allee scholen, die werken met SomToday, veel problemen. Ook het Sint 
Janscollege is niet gelukkig met de huidige situatie. Oorzaak van de huidige problemen is het feit dat 
SomToday is overgestapt naar een nieuw besturingssysteem. De performance van SomToday is 
hierdoor erg verslechterd met als gevolg dat het systeem regelmatig uitviel. Om de performance te 
verbeteren, heeft het St Janscollege besloten om veel functionaliteiten uit te zetten. Hierdoor kunnen 
ouders niet meer de puntenlijst kunnen inzien en het St Janscollege de absentie module momenteel 
niet gebruikt. SomeToday werkt hard aan een oplossing en informeert de scholen hier dagelijks over. 
 
h) Huiswerk / agendabeheer 
Momenteel wordt al het huiswerk in SomToday vastgelegd. St Janscollege wil eigenlijk van de digitale 
agenda af. Kern van dit standpunt is dat leerlingen beter in staat zijn het huiswerkactiviteiten in te 
plannen als een papieren agenda wordt gehanteerd. Al vele jaren werkt St Janscollege met de 
studieplanner, die ook dit jaar weer verder verbeterd is. Het streven van het St Janscollege is dat 
iedere leerkracht de laatste drie minuten besteed aan het opgeven van de nieuwe huiswerktaken, 
zodat de leerlingen de kans krijgen om dit correct in de papieren agenda te noteren. Voor zowel de 
leerlingen als de leerkrachten is dit wel erg wennen, aangezien de afgelopen periode juist werd 
gestuurd op de digitale agenda.  
 
i) Leerlingen en digitale programma’s 
De klankbordgroep geeft aan dat de leerlingen worden geconfronteerd met een diversiteit aan 
programma’s, waarin de leerkracht informatie kan delen. Naast SomToday kan de leerkracht gebruik 
maken Its learing en Outlook. Daarnaast wordt nog gebruik gemaakt van Zermelo voor de KWT-
registratie en Microsofts teams. Zeker voor de brugklasleerlingen is deze diversiteit aan programma’s 
erg wennen. 
 
j) Rondvraag 
Geen bijzonderheden, de volgende vergadering is op dinsdag 8 december samen met de 
klankbordgroep TTO. Vooraf zal worden nagegaan of dit op het St Janscollege kan worden 
georganiseerd of via Teams. 
 


