
 

Notulen online vergadering  OR   15 december 2021 

Aanwezig: alle OR leden, Henri Boer en een deel van de vergadering 3 leden van de MR 

OR en MR maken online kennis met elkaar. Bij wie hoort welke rol en wat doet de MR en wat doet de 

OR. Piet Omvlee (voorzitter MR) legt de functie van de MR nog eens uit.  

Het verschil: MR mag advies geven, kan met bepaalde zaken instemmen (instemmingsrecht) en op 

eigen initiatief informatie inwinnen als het nodig is voor een besluit. Een bepaald deel van de 

vergadering kan besloten zijn. 

De OR gaat over de communicatie in school vanuit en naar ouders en is ook een klankbord en 

sparringpartner. Hierbij kunnen ook klassenouders worden ingezet. 

Overeenkomst: We willen transparant zijn en goed overleggen. De rollen van zowel de OR als de MR 

staan ook goed omschreven op de website van de school. 

Afgesproken wordt dat we 2x per jaar contact met elkaar hebben met de oudergeleding van de MR 

om elkaar op de hoogte te houden. 

 

In de GMR is op dit moment een vacature voor een ouder die bij ons onder de aandacht wordt 

gebracht. 

Losse vragen en onderwerpen:  

Ouderbijdrage; wordt er ook steeds meer geld 
gemist omdat meer ouders het vrijwillige deel 
niet (kunnen)betalen? 

Dit is niet precies duidelijk, mogelijk 10% 
minder. Kan dit antwoord concreter worden 
gemaakt door school? 

Natuurkundedocent, lessen lopen niet goed Inmiddels is per 1 januari Dick Giesberts 

Op 15 december waren alle klassen die in 
quarantaine moesten weer terug op school.  
Door lockdowns zijn er ook achterstanden 
ontstaan in het leerproces. 

Extra geld beschikbaar vanuit NPO voor extra 
handen in de klas erbij.  
Gerichte bijlessen en hulp voor leerlingen die 
achterstanden hebben opgelopen. 
Met Lyceo wordt er gewerkt aan leren leren en 
leren plannen. 
H4/H5 en A5/A6 kunnen in de kerstvakantie 2 
dagen worden bijgespijkerd op een vak. 

Zorgplannen/ OPP’s moeten doorlopen in de 
schooljaren maar soms is een mentor niet eens 
op de hoogte en mist de leerling de juiste zorg. 

Aandachtspunt IOT met name als het plannen 
betreft uit zorginstanties! 

Vanuit School: 
 
Visitatie Cultuurprofiel 
 
Semmelweis per bus pendelen 
 
 
Sportdagen per jaarlaag 
 
Kerstviering per klas 
 
Toetsweek start 17 januari 
 

 
 
4 jaar verlengd  
Aanbod goed in de onderbouw 
Aandachtspunt: chauffeur weigerde leerling die 
een fiets op school had 
 
Deel niet doorgegaan door lockdown  
 
Vervallen door lockdown 
 
 
 



 

 
 
Online OPENDAG 

 
 
Kan de OR hier nog iets in betekenen? 

Opsteker: mail aan ouders Jaarlaag wordt nu vermeld dat geeft veel 
duidelijkheid 

Maatschappelijke stage Vermoedelijk april 2022 

 

We opperen nog iets leuks te doen met nieuwjaar. Laten we samen kijken wat er wel kan en mogelijk 

is zodat er ook af en toe iets leuks kan gebeuren vanuit de OR voor de leerlingen. 

Henri: oproep voor klassenouders plaatsen  

Leerlingenraad uitnodigen om met hen te bespreken wat de OR zou kunnen betekenen voor de 

leerlingen. 

 

Volgende vergadering woensdag 9 februari 2022 om 19.30 uur (online of op school) 

 


