
 
 
 

 
 

NOTULEN OURA-VERGADERING D.D. 16 JUNI 2020 
 
 
Opening 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter. 
 
Notulen vergadering 7 april 2020 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Actiepuntenlijst 
Punt 132: kan eraf 
Punt 138: kan eraf. De voorzitter levert kopij aan (uiterlijk 9 juli a.s.) voor de nieuwsbrief en neemt dit punt 
mee.  
Punt 142: kan eraf. Deze informatie is vooraf wel verzonden aan ouders.  
Punt 143: kan eraf. We mogen helaas geen NAW-gegevens verstrekken. 
 
Ingekomen en uitgaande correspondentie 
Er is geen ingekomen of uitgaande correspondentie. 
 
Mededelingen 

- Alle leerlingen van VT4 zijn geslaagd. 
- We nemen dit schooljaar afscheid van dhr. Du Crocq (en), dhr. Bruinink (wi, na) en dhr. van der Es 

n&g) en mevr. Van Hoffen (k&c). 
- Dhr. Keizer is aangenomen met ingang van volgend schooljaar als docent natuurkunde. 
- Mevr. Nauta is weer (gedeeltelijk) terug van zwangerschapsverlof. 
- Er is een definitief ontwerp voor de bouw van het Junior College en er is offerte gevraagd bij 3 

aannemers. 
- Het Techlab gaat van start en de bibliotheek en ‘ons’ technieklokaal gaan worden verbouwd.  

 
Vanuit de MR 
De overgangsnormen zijn besproken en goedgekeurd. 
Er was een voorstel m.b.t. de buitenlandse reizen. Deze is nog niet goedgekeurd door de MR. De MR wil dat 
er nog serieus gekeken wordt naar een goedkope reis. Er komt een projectgroep die hier Nuborghbreed 
naar gaat kijken. 
 
Ervaringen heropening school 
In het algemeen zijn ouders zeer positief over de manier waarop school de heropening vorm heeft gegeven. 
Alle leerlingen komen een paar dagdelen op school. De prioriteit ligt bij klas 3 i.v.m. het PTA. Zij komen 
iedere dag op school. 
Iedere klas heeft een eigen kleur (eigen parkeervak voor fiets, looproute en ingang). Ze blijven de hele tijd in 
hetzelfde lokaal, docenten wisselen. 
Leerlingen vinden het fijn om weer op school te komen en logistiek verloopt alles goed. Echter het houden 
van 1,5 meter afstand tot elkaar, is erg lastig voor de leerlingen. 
Het personeel is ook blij om weer les te kunnen geven. Op dit moment beperken wij ons op het gebied van 
lesgeven tot de basis. Onderwijskundig is de hele situatie echter verre van ideaal. 
Ouders geven aan dat leerlingen de interactie met docenten missen. Het is fijn dat leerlingen weer structuur 
hebben en hun vrienden weer kunnen zien. Ouders zouden deze structuur graag uitgebreid zien worden 
naar (liefst) dagelijks lessen/contactmomenten, hetzij op school, hetzij via ZOOM. 
De weektaak wordt als prettig ervaren, al mag deze (soms) wel wat pittiger (uitgebreider). Groot voordeel 
van de weekplanners is dat kinderen zelfstandiger worden en meer controle hebben over hun eigen tijd. 
Ouders signaleren ook dat het soms lastig is om, na een gemaakte toets, feedback hierop te krijgen van een 
docent. 
 
 



 
 
 
Reglement Ouderraad 
Een werkgroep heeft samen het reglement op diverse punten bekeken en herschreven. De ouderraad gaat 
akkoord met hun voorstel. De locatiedirecteur zal het reglement voor leggen aan de algemeen directeur. 
Daarna kan ondertekening plaatsvinden. 
 
Afscheid, nieuwe leden, nieuwe voorzitter 
Afscheid: We nemen afscheid van 4 leden van de ouderraad. Hun lidmaatschap wordt met ingang van 16 juli 
2020 beëindigd. Zij worden allen heel erg bedankt voor hun inzet en krijgen een bos bloemen en een VVV-
bon overhandigd. 
 
Nieuwe leden: De leden van de ouderraad zullen enkele mensen benaderen hiervoor. 
 
Nieuwe voorzitter: Mevrouw Fennema wil het voorzitterschap de eerste twee vergaderingen op zich nemen. 
Zodra er nieuwe leden bij zijn, moet er een nieuwe voorzitter gekozen worden. 
Ook zal er volgend schooljaar iemand gekozen(moeten) worden, die in de MR zitting neemt. 
 
Vergaderschema volgend schooljaar:  
6 oktober 2020 
1 december 2020 
2 februari 2021 
6 april 2021 
22 juni 2021 
 
Sluiting 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 


