Ouderraad ISG-Arcus bijeenkomst – Notulen
Datum:
Maandag 11 september 2017
Aanwezig: Mw. J. Goedhart-Blom (vz), mw. M. van den Haspel-Fennema , mw . A. Sewtahal,
mw. M. de Man-Smallenburg, mw. E. Stam, dhr. J. Meeuwessen (not)
Afwezig: Dhr. F.W. Lindeman (mka), mw. M. Roelofs (mka), mw. M. van der Kort - de Boer
(mka)

1) Opening vergadering
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, benoemt afwezigen met kennisgeving en opent de
vergadering. De structuur is anders dan normaal omdat deze vergadering bedoeld is om een start
te maken in de nieuwe samenstelling. Voor deze vergadering wordt een notulist aangesteld.
2) Mededelingen/bespreekpunten
a) Terugkoppeling (G)MR
MR 12-07-2017:
Er wordt een terugkoppeling gegeven over de besproken zaken in de MR.
GMR:
Er wordt een terugkoppeling gegeven over de besproken zaken in de GMR.
b) Aanwezigheid ouderraad op 26 september (kennismakingavond)
We spreken af dat we afwisselend aanwezig zijn, om onze zichtbaarheid te vergroten.
Nadere informatie volgt zodra er meer inhoudelijke informatie bekend is.
c) Afstemmen rollen binnen de ouderraad
Vaste rollen worden op dit moment nog niet besproken, plan is om met
portefeuilles/aandachtsgebieden te gaan werken. Hierbij ook het “verbeterdocument”
meenemen. Afspraken voor nu:
- Beheer mailbox wordt verantwoordelijkheid van de notulist.
- De notulist verzorgt opname nieuwsbrieven en dergelijke in Dropbox.
- De notulist stuurt de notulen naar de communicatieadviseur dhr. R. Matthijs.
- Leden controleren contactinformatie in Dropbox op juistheid.
d) Doelen bepalen cursus ouderraad
De ouderraad start dit jaar met een groot aantal nieuwe leden. Om een solide basis op te
zetten is ervoor gekozen om een cursus ouderraad in te zetten. Het doel hiervan is kennis en
informatie verzamelen. Daarna voorbereiden voor de tweede avond, dan kunnen we
gerichte vragen stellen en specifieke onderwerpen behandelen.
e) Terugkoppeling resultaat werkgroep Mensvorming
Niet besproken.
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3) Vaststelling agenda
NVT.
4) Bespreekpunten OR
Aangedragen punten:
a) Er zijn veel problemen met het lesmateriaal:
Het bestellen van boeken is vaak fout gegaan (fout pakket, verkeerde of ontbrekende
boeken). Tevens was er in sommige klassen spraken van veel onverwachte extra kosten
(binas, bosatlas, enz.). Ook over de noodzaak van nieuwe (grafische) rekenmachines en het
wel of niet aanschaffen van (Duitse) woordenboeken is onduidelijkheid. De materialenlijst op
de website bleek niet over actuele informatie te beschikken.
Advies van de ouderraad:
Hierover had eerder en duidelijker gecommuniceerd kunnen worden. Een mogelijke actie
kan zijn om meteen na vaststelling van de eindrapporten de ouders te informeren over de te
bestellen materialen.
Bespreken met de schoolleiding (actie Voorzitter).
b) Onverwachte kosten:
Een aantal ouders was onaangenaam verrast door de kosten van reizen en andere
evenementen. Tezamen met de hiervoor genoemde extra kosten is dit voor sommige ouders,
zeker met meerdere kinderen, een te grote kostenpost.
De ouderraad is van mening dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel ouders
als de school. Tijdige en eenduidige communicatie vanuit school kan eraan bijdragen dat
ouders tijdig geïnformeerd worden en niet relatief kort van te voren. Daarnaast hebben
ouders ook een verantwoordelijkheid om zelf proactief te kijken naar welke kosten er in een
komend schooljaar mogelijk aanwezig zijn.
Advies van de ouderraad:
Mogelijkheid tot spreiden van de kosten mogelijk maken (12 mnd), voor gezinnen met een
laag inkomen zijn er extra mogelijkheden voor hulp, worden ouders hierover door de school
actief geïnformeerd? Een mogelijke actie zou kunnen zijn om aan het begin van het
schooljaar de ouders te informeren over de voor komend schooljaar geplande activiteiten.
Bespreken met de schoolleiding (actie Voorzitter).
c) Rooster 3 VMBO en 4 GYM:
De maandag is als roosterdag van 8 tot 17 uur ingepland, waarvan in ieder geval 1 vak, direct
de dag erna weer gegeven wordt. Dit leidt tot een uitdaging met betrekking tot de
opgegeven huiswerkopdrachten. Dit leidt voor sommigen leerlingen tot problemen, zeker als
op deze avonden ook de sport gepland staat.
Advies van de ouderraad:
Individuele gevallen eerst bespreken met de mentor of betreffende leerkracht, alvorens voor
te leggen in de ouderraad. Als dit voor meer leerlingen een probleem vormt, kan dit via de
leerlingenraad en de ouderraad teruggekoppeld worden.
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d) Digitalisering:
Er komen meldingen dat leerlingen weinig tot geen gebruik kunnen maken van de computers
van school, omdat de mediatheek dicht is of omdat de computer niet beschikbaar zijn.
Daarnaast verwachten docenten dat leerlingen zelf een laptop meenemen als de les een
digitaal karakter heeft. Dit geldt ook voor klassen waar geen iPad-onderwijs gegeven wordt.
Ouders en leerlingen zijn hier niet vooraf over geïnformeerd en maken zich zorgen over de
verantwoordelijkheid van deze dure spullen. Waarom zijn er niet voldoende computers op
school aanwezig?
De voorzitter geeft aan dat de schoolleiding zich het komende jaar beraad op hoe hier mee
om te gaan. Hier spelen onder andere de naderende fusie mee, waardoor investeringen
uitgesteld worden. Ook de digitalisering van de samenleving en het gemakkelijker
beschikbaar komen van deze middelen en internet spelen mee in dit beraad. De ouderraad
begrijpt de keuze om investeringen uit te stellen i.v.m. de komende nieuwe cluster scholen,
maar maakt zich tegelijkertijd hier ook zorgen over. De leerlingen moeten hier niet de dupe
van worden.
Werken op computers in de mediatheek is momenteel ook niet goed mogelijk, o.a. door
wachtrijen als gevolg van (contante) boetebetalingen. Een pinautomaat hier doet wonderen.
Bespreken met de schoolleiding (actie Voorzitter).
e) Zichtbaarheid OR:
De ouderraad heeft zich ten doel gesteld om haar zichtbaarheid dit schooljaar te vergroten.
Er worden diverse ideeën geopperd: Facebook-pagina met daarop regelmatig informatie,
een poll en mogelijkheid tot (persoonlijke) reacties van ouders.
Communicatie met potentiele OR-leden. Werving op de kennismakingsavond,
welkomstpakket, nog nader in te vullen onderwerpen.
5) Rondvraag en Sluiting
Volgende samenzijn is de cursus van woensdag 13 september.
De tweede cursusdag is op woensdag 11 oktober.
De kennismakingavond voor alle ouders op gepland op dinsdag 26 september.
Volgende OR-vergadering is op woensdag 4 oktober.

