1) Opening vergadering
De voorzitter heet iedereen welkom bij de laatste vergadering van het schooljaar 2016/2017.
2)

Vaststelling agenda / vaststellen notulen + actiepuntenlijst 12 april 2017

Agenda en notulen worden vastgesteld en akkoord bevonden.
De voorzitter werkt actie puntenlijst bij.
a)

Terugkoppeling uit (G)MR
Mediatheekboetes
Er is een grote groep leerlingen met een (kleine/grote) openstaande boete bij de
mediatheek. Het gevolg hiervan is dat voor iedere leerling die gebruik wil maken van
de mediatheek, deze zijn / haar schoolpas moet tonen. De leerlingraad heeft
aangegeven dat hierdoor langer rijen/wachttijden zijn ontstaan. De ouderraad is
gevraagd mee te denken over eventuele alternatieve oplossingen.
Aan de schoolleiding wordt gevraagd op welke wijze de betalingen dienen plaats te
vinden. Dit gebeurt nu contant. De ouderraad geeft aan dat het wellicht verstandig is
te onderzoeken of het rendabel is om het betalen digitaal te maken (pin of via
tikkertje). Leerlingen hebben vrijwel nooit kleingeld bij zich, maar wel hun pinpas.
Daarnaast wordt geopteerd om de ouders te informeren, wanneer een boete te lang
openstaat, bv via Magister.
Schoolgids
De ouderraad wordt gevraagd mee te denken over de Schoolgids en de website. De
voorzitter maakt een afspraak met de M&C medewerker.
Evaluatie pauzetijden
In week 23 vind de evaluatie onder de leerlingen plaats. De evaluatie is in
samenwerking met de leerlingraad opgesteld.
De eerste geluiden in de school zijn in ieder geval positief.
De ouderraad adviseert om de evaluatie nogmaals aan het eind van de 1ste termijn
uit te voeren. Immers ondervraagden geven altijd antwoord op basis van recente
ervaringen. Aangezien de examenklassen nu niet meer op school zijn is het nu
rustiger op school en dit beïnvloed wellicht de uitkomsten.
Vragen voor de leerling-/personeelsleden of directie?
Op dit moment zijn er geen vragen vanuit de ouderraad.

b)

Fusietoets www.cfto.nl
De ouderraad heeft van een ouder de vraag ontvangen of de SVOl een (verplichte) fusietoets heeft
uitgevoerd. De schoolleiding heeft aangegeven dat deze reeds heeft plaats gevonden voorafgaand
van de bestuurlijke fusie in 2008. Voor de operationele fusie is deze niet meer verplicht, maar wordt
desondanks uitgevoerd. Wel is de keuze gemaakt om dit op een zo laat mogelijk moment te laten
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plaats vinden, zodat men gebruik kan maken van de nieuwe regelweging op het gebied van
onderwijs.
c)

Evaluatie actie nieuwe leden
Zowel de “vacature”op Facebook als de actie tijdens de rapportgesprekken heeft veel positieve
reacties opgeleverd. Daarnaast heeft dit ook 4 nieuwe leden opgeleverd, waar we heel blij mee zijn.
De nieuwe leden worden welkom geheten tijdens een informele bijeenkomst op 21 juni.
Verder wordt afgesproken dat we de actie herhalen vlak na de vakantie op de
kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leerlingen/ouders, zodat we ook deze groep ouders
benaderen.

d)

Afscheid oud leden
3 leden nemen definitief afscheid van de ouderraad. J2 ouderraadsleden twijfelen nog, maar laten
z.s.m. Weten wat zij besluiten. Afgesproken wordt om binnenkort een afscheidsborrel te
organiseren.

2)

Rondvraag en Sluiting
1. Geeft als tip om actief in gesprek te blijven m.b.t. het nabespreken van het huiswerk. Dit
punt word meegenomen naar de volgende MR vergadering.
2. Besteding vrijwillige bijdrage opnieuw op de agenda volgende vergadering.
3. Er is onduidelijkheid over hoe het met de VMBO Technieklessen verder gaat. Moeten
leerlingen naar de SGL voor deze lessen of komen de docenten naar de Arcus. Vraag
wordt voorgelegd aan de schoolleiding in de volgende vergadering.
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