
VERSLAG OUDERRAAD 15-11-2018 

Aanwezig: Bert Uffelen (voorzitter),Cora van der Steeg, Claes Visser (secretaris, 

notulen) en na de voorbespreking van de Ouderraadsleden: John Odinot (rector) 

Afwezig  ivm verhindering: Ineke Steenbergen, Johanna Rik (DMR-lid) 

1. Opening en afspraken over verslaglegging deze vergadering. 

De secretaris maakt verslag. 

2. Bespreking verslag vorige vergadering (zie bijlage).  

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. Afgesproken wordt dat het 

verslag na goedkeuring op de website wordt geplaatst en niet in de Nieuwsbrief. 

3. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt zo gevolgd. 

4. Mededelingen 

I. Uitwerkingen CAO-VO (ontwikkeltijd-onderwijstijd) 

De vooraf verspreide notitie, opgesteld door de rector en afdelingshoofd Mavo, 

wordt besproken en de suggesties van de Ouderraad, die in de vorige 

vergadering zijn genoemd worden meegenomen. 

II. Inspectiebezoek; Wat kunnen we verwachten en waar hebben we elkaar 

nodig? 

Meander is door de inspectie en het college van bestuur uitverkoren om 

bezocht te worden.  

Er heeft een audit van de Havo plaatsgevonden. De Ouderraad zal het verslag 

ontvangen. 

5. Participatiebijeenkomst  

Aanwezig Cora/Bert. Daarnaast nog een tiental ouders en leerlingen. 

Opzet (denken-delen-uitwisselen): 

- Waar moeten we morgen mee stoppen? (rood) 

- Waar moeten vooral nog heel lang mee doorgaan.(oranje) 

- Hoe ziet het ideale Meander er over 4 jaar uit? (groen) 

6. Ter informatie bespreekkalender van het MT 



Waar wil de ouderraad het over hebben? Bij evaluatie wil de ouderraad betrokken 

zijn? De ouderraad zal op haar vergadering bepalen bij welke zaken zij betrokken 

wil zijn.  

7. Continuïteit ouderraad  

Hoe maken we het nog aantrekkelijker? Er zal een folder worden gemaakt. Waar 

mogelijk zal op bijeenkomsten met ouders de kansen, die de Ouderraad biedt om 

bij het onderwijs en de voorwaarden daarvoor betrokken zijn en het belang van de 

Ouderraad vanuit de school benadrukt worden. Zo mogelijk zullen Ouderraadsleden 

zelf daarover vertellen.  

Andere ideeën: 

Contactpersoon per klas/ basisgroep 

Bezoek van de volgende aanwasavond en daar al wijzen op de Ouderraad. 

 

8. Sociaal veiligheidsplan (met bijlage) 

Goed dat dit stuk er is. De Ouderraad vraagt om verdere concretisering: 

- Wat wordt verstaan onder verbale agressie? 

- Zijn de docenten afdoende in staat (soft) drugs te signaleren? 

- Wat wordt verstaan onder matigheid bij alcoholgebruik door docenten als het 

officiële dagprogramma niet meer loopt tijdens uitwisselingen of andere 

activiteiten buiten de school. Zou er niet een duidelijker grens moeten zijn: 

namelijk geen alcoholgebruik. 

-  

9. Concept Strategienota van de Landstede Groep  

Nog niet aangeleverd. 

 

10. Rondvraag  

- Toetsbeleid: worden er niet te veel cijfergericht getoetst? De rector wil ook dat 

dat verder beperkt wordt. Ook vinden er nog te veel toetsen plaats in de week 

voor de toetsweek. Bij bepaalde vakken vallen de cijfers zo laag uit dat er iets 

mis is met of de les of de toets. In de secties moet daarnaar gekeken worden. 

-  

11. Sluiting maximaal om 21.40 uur 

 



Afgezien van punt 1 en 3 bespreken we de agendapunten eerst intern en daarna met 

de rector. We beginnen met de Ouderraad om 19.30. Wees a.u.b. op tijd. Om 20:00 

sluit de rector John Odinot aan, We besluiten de vergadering maximaal om 22.00 uur 

 

 

 


