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Voorzitter: Juanita Vernooy 

Notulen: Monique Mertens 

Aanwezig: Juanita Vernooy, Marie José Koppe, Feikje Sonneveld, Gerjo Boumans, Diana van Kan, 

Veronique Meuffels, Robert Jan Pouw, Monique Mertens, dhr, Heynen 

Afgemeld: Roy Dassen, Cindy Rhodes, Jacques Giesbertz, Nicole Snackers, Peggy Boesten, Hayat 

Chafik? 

 

Opening & vaststellen agenda 

Toevoegen aan agenda, punt laatste schooldag/festiviteiten 

 

Mededelingen: 

Er gaan 4 ouders stoppen. Er is nog geen nieuwe voorzitter. Er moeten 4 nieuwe mensen geworven 

worden, waarbij wordt aangegeven dat er een nieuwe voorzitter gezocht wordt. 

Diana geeft aan dat zij voorlopig het voorzitterschap wil waarnemen, werving blijft van kracht. 

Er zou een gezamenlijke vergadering zijn met de kbg TTO, maar deze is helaas niet doorgegaan op 

initiatief van kbg TTO. Zij geven aan dat ze zaken graag gescheiden willen houden, wat door de 

algemene ouder-kbg als erg jammer wordt ervaren. Gezamenlijk overleg zou zinvol zijn. Vanuit de 

algemene ouder-kbg de vraag of de directie de splitsing wil handhaven. Daarover volgt overleg. 

 

Notulen vorige bijeenkomst 

Akkoord. 

Notulen graag wat minder uitgebreid. Volgend jaar kijken hoe dit aan te pakken. 

 

Voorbespreking en bespreking agenda met dhr. Heynen (cursief) 

Agendapunten: 

1. Corona 

- Gevraagde input vanuit kbg is minimaal. We willen graag meer betrokken worden bij 

punten en pro-actief zijn. School gaat meer input vragen via mail of appgroep. 

 

- Afgelasten gala en laatste schooldag. Er worden geen alternatieven gezocht vanuit school, 

weinig creatief. School heeft contact gehad over een mogelijk galadiner met locatie en een 

aantal leerlingen bevraagd op dit voorstel. Leerlingen gaven in meerderheid aan dit niet 

te willen en voor de locatie was dit moeilijk gezien alle coronabeperkingen. Tenten 

neerzetten op school mag niet van de gemeente vanwege geen onderwijsactiviteit. 



Doorgeschoven naar 5 november omdat er geen andere optie is nu. Dhr. Heijnen geeft 

aan dat school vaak wel de veilige keuze maakt. 

 

2. Communicatie 

- Informatie proefwerkweek op de website klopt niet altijd met de daadwerkelijk opgegeven 

stof. Dit is voor ouders niet doorzichtig en levert strijd op. Ook worden er zaken getoetst 

die niet zijn opgegeven. Voorzichtig zijn met algemene opmerkingen als “leer vooral dit’ 

of ‘dit kun je overslaan’. Proefwerkstof is deze keer eerder op de website gezet vanwege 

de vraag van zowel ouders als leerlingen. Hierdoor bestaat de kans op kleine wijzigingen 

die niet altijd doorgegeven worden. School neemt dit mee als aandachtspunt, vaker 

bijwerken website. 

 

- Veel info in de mails. Veel communicatie gaat via de website. Een deel gaat via de mail. 

Dit is verwarrend en zorgt dat ouders zaken missen, vooral via de website. Er wordt in de 

mails al meer verwerkt met linkjes en verwijzingen. 

 

3. Schoolzaken 

- Leerachterstand/NPO gelden. Leergelden worden ingezet voor inkoop plekken bij Check5 

voor huiswerkbegeleiding en leren leren. School benaderd daar leerlingen voor. 

Daarnaast wordt VWT (Verplichte Werk Tijd) ingevoerd naast het al bestaande KWT. Dit 

om leerlingen die een achterstand hebben bij een vak of voorwaardelijk bevorderd zijn de 

kans te geven eerdere stof bij te werken. Dit zijn verplichte uren, school bepaald wie deel 

moet nemen. Bij voldoende ruimte mag dit ook op vrijwillige basis. Opvallend is meer 

doubleren/afstromen door ‘gunstige’ adviezen basisscholen.   

  

- Aangepaste bevorderingsnormen zomer 2021. De bespreekzone is dit jaar opgerekt. 

Daarnaast is doubleren in de brugklas toegestaan. 

 

- (inter)nationale activiteiten. Zijn er perspectieven voor komende jaren? School gaat alles 

aanbieden aan activiteiten zoals ‘normaal’. Iets andere opzet in sommige gevallen. Keuze 

bestemmingen Havo 4 en VWO 5 vervalt, dit worden respectievelijk Barcelona en Rome. 

Voorexamenklassen van nu krijgen volgend schooljaar een aangepaste reis naar Parijs en 

EuroDisney. Ook mogelijk een vervangende activiteit voor versterkt Engels, binnen de 

EU. Reis 3TTO blijft vanaf nu binnen de EU, China reis vervalt. 

 

- (gedeeltelijke restitutie) vrijwillige ouderbijdrage. Leerlingen mogen niet meer 

buitengesloten worden en stichting Leergeld betaalt niet meer. Er wordt een fonds 

opgericht om eventueel leerlingen te kunnen bekostigen. Er zijn nu aanpassingen gedaan, 

is dit niet voldoende dan houdt het op. Is er actief beleid vanuit school richting ouders die 

vrijstelling hebben, voor betaling waar het andere bijkomende kosten betreft? Ouders 

moeten dit zelf steeds opnieuw aanvragen. Er is wel ergens een fonds. 

 



- Ideeën ouders m.b.t. opvangen mogelijke inkomstenderving uit vrijwillige ouderbijdrage. 

Crowdfunding, goede doelenactie, vrijwillige sponsoring bedrijven, ouders met bedrijven 

betrekken, vrienden van…acties, chocolade actie, statiegeld bonnetjes supermarkten, 

wafels bakken open dag. 

 

- 5 euro voor ontspanningsactiviteit wel/niet beschikbaar. Sommige klassen zijn iets leuks 

gaan doen, maar sommigen hebben niks gedaan. Is hier beleid voor op school? Wie regelt 

dat? Ook hier mist een stukje creativiteit. De verantwoordelijkheid voor de organisatie 

hiervan ligt bij docenten. Veel docenten durven niet vanwege Coronarisico. Er wordt nog 

een keer via mail gevraagd aan docenten of er geen mogelijkheden zijn. 

 

- Toezicht op (vervangende) docenten. Het is op een aantal plaatsen verkeerd gegaan waar 

het lessen door vervangende docenten betreft. Het gaat dan om Nederlands in VWO5 waar 

een aanzienlijk deel van de stof voor een SE niet is behandeld en nu nog zaken ingehaald 

moeten worden. Engels in Havo4 en een geschiedenisdocent. Wie draagt er zorg voor de 

kwaliteit en inhoud? Hoe wordt dit gewaarborgd? In principe zorgt de vakgroep voor stof 

en materialen. Functioneren docent is opgepakt. Wat betreft geschiedenis is er sprake 

geweest van overmacht, er zijn aanpassingen gemaakt waar mogelijk. Communicatie naar 

ouders is heel lastig vanwege AVG. 

 

- Kwaliteit lesmateriaal m&n/science en geschiedenis/history. M&N/Science gaat volgend 

jaar voor TTO werken met een boek, de andere klassen via Prowise. Geschiedenis is een 

bewuste keuze om te werken met readers omdat het boek veel te uitgebreid is. 

 

- Deelname aan proefwerkweek bij doubleren. Wat is het beleid hiervoor? Er lijkt met twee 

maten te worden gemeten. De afspraak is dat gemiste toetsen ingehaald moeten worden 

ivm verplichte onderwijstijd. In principe is aanwezigheid verplicht. Maatwerk is soms 

mogelijk, afhankelijk van de leerkracht/coördinator. 

 

4. Schoolgebouw 

- Stand van zaken nieuwbouw/geluidsoverlast. Weinig klachten over geluidsoverlast. Bouw 

is stilgelegd tijdens de examens. Vanaf nu is er geen vertraging meer mogelijk. Voor 

volgend jaar wordt er tijdens se’s en examens gekeken naar externe locaties. Bij 

proefwerken zijn er oordopjes beschikbaar. De bouw ligt redelijk op schema. In mei kan 

de B-vleugel weer betrokken worden. In juni is het nieuwe kwadrant ook klaar. Practica 

zullen extern gegeven worden tot die tijd. 

 

- Hoe worden de leerlingen betrokken bij de bouw? Bouwbedrijf wil twee momenten 

inplannen voor uitleg en een rondleiding, bijv. tijdens technieklessen. Leerlingraad is 

betrokken. 

 

 



- Schoonmaak rondom huidige gebouw. Deel van het schoolterrein is nu bouwterrein en 

daar heeft school niks over te zeggen en dit is niet toegankelijk. De rest wordt zo veel 

mogelijk bijgehouden. 

 

5. Overig 

- Stadsouders. Op dit moment is besloten niet met stadsouders verder te gaan. 

 

Openstaande actiepunten uit notulen: 

Afgerond. 

Voorbereiding nieuw schooljaar. 

Er is een standaardbrief voor werving nieuwe ouders die de deur uit kan met een toevoeging voor 

werving voorzitter. Planning met nieuwe ouders afspraak plannen september/begin oktober. 

Rondvraag en afsluiting. 

  


