Verslag vergadering Ouderraad
Lentiz Dalton MAVO & Het Groene Lyceum
d.d. 24-1-2019
Aanwezig:

Annemarie Poel (voorzitter), Frans v.d. Sman (directie), IJsbrand
Eikelenboom, Diante Loran, Sandra Oskam (verslag)

Afwezig:
Agendapunt

Nathalie Bol, Linda Poot, Ben Vrolijk
Wat is er besproken

1. Opening

Welkom
Ben Vrolijk is er wegens ziekte niet bij vanavond.

2. Vaststellen
agenda en
mededelingen

Agenda is vastgesteld
Er waren veel leuke reacties op de speculaaspoppen en het gedicht.
De ijsbaan tijdens de kerstmarkt was een groot succes. Frans vraagt bij
Aline van Rijn na wat de opbrengst van de schaatsbaan is geweest.
Annemarie schuift 19-2 aan bij de vergadering van Dalta. Frans stelt voor
om Jessie van Dalta ook een keer bij de vergadering van de Ouderraad uit
te nodigen.

3. Goedkeuring
verslag d.d.
29-11-2018

Het verslag is goedgekeurd.
Vwb het noodfonds is er nog geen overzicht betreffende 2018.
Linda vraagt dit na.
Er is nog steeds geen factuur voor de gebakjes van HGL4.
Vergadering van 24-4 (zonder schoolleiding) is verplaatst naar 16-4.

4. Goedkeuring
jaarverslag
Ouderraad 20172018

Afgesproken is dat het jaarverslag voortaan in september opgesteld wordt.
Annemarie zal het stukje vwb de visitatie aanpassen en naar Femke sturen.
Het stukje over TTO zal eveneens door Annemarie aangepast worden. Na
deze aanpassingen zal het jaarverslag naar Frans gestuurd worden waarna
Femke het verslag op de website kan plaatsen.

5. Open Huis31 januari 2019

Diante heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn in de middag. Daar er
verder niemand van de Ouderraad ’s-middags aanwezig kan zijn zal
Annemarie Jacqueline Simonis benaderen.
De folder van het Open Huis is doorgenomen. Naast dat het stukje
Internationalisering er aan toegevoegd is zal Annemarie hier ook het
tweetalig onderwijs nog in noemen.
Tijdens het Open Huis zal de Ouderraad fietsbellen en keycords uitdelen.
I.v.m. afwezigheid Ben Vrolijk zal dit punt doorgeschoven worden naar de
volgende vergadering.
In het kader van het pedagogisch klimaat gaf Frans aan dat er geobserveerd
zal moeten blijven worden wat er onder de leerlingen leeft en dat er op
termijn misschien behoefte is aan ander onderwijs. Hij gaf aan dat vooral
jongens behoefte hebben aan ander onderwijs. Verder gaf Frans aan dat het
qua pedagogisch klimaat rustig is op het moment.

6. Status Dalton
2.0 en Som

7. Examencadeautjes

Zowel de squarecaps als de repen zijn binnen. Dit zal aangevuld worden
met een zwarte of witte sjerp met de tekst “I Graduated”
Tijdens de diploma uitreiking is het de bedoeling dat de cap op gaat en de
sjerp om voordat de diploma’s getekend worden.
Voor HGL4 zullen er weer gebakjes zijn en zullen er repen en evt (als die er
nog zijn) USB sticks uitgedeeld worden.
Annemarie stemt alles met Femke af.
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8. Ouderbijdrage &
noodfonds

•
•

•
•

•

9. Jaarplanning

Op het definitieve overzicht moeten de repen en keycords nog
vermeld worden.
Eind vorig jaar is er nog een zgn wensenlijst ingeleverd door de
docenten. Het lijkt de Ouderraad beter als deze aanvragen eerder in
het jaar ingediend worden.
Annemarie stemt het wensenlijstje nog af met Carola en Karina.
Frans gaf aan dat er aan de akoestiek in de aula ook nog wat
gedaan dient te worden.
Vanuit de Ouderraad zal er richting de docenten meer naar buiten
gebracht moeten worden dat er geld te besteden is voor bepaalde
activiteiten.
Vwb de ouderbijdrage en het noodfonds is het misschien beter om
hier 1 bijdrage van te maken en dat er dan een deel gereserveerd
wordt voor het noodfonds. In maart wordt hierover besloten voor het
schooljaar 2019-2020.
Daar er momenteel vanuit de docenten nog geen nieuwe aanvragen
binnen zijn werd het idee geopperd of de ouders binnen de
Ouderraad eens willen nadenken en/of bespreken aan welk thema
zij als ouders wel eens een impuls zouden willen geven binnen de
school.

Vwb de buitenschoolse activiteiten zijn er geen wijzigingen.
Vwb de Onderwijskundige plannen en Passend Onderwijs zijn er eveneens
geen nieuwe plannen. Naast dat klas3 gaat meelopen in het
gepersonaliseerd leren gaan de 4e klassers hier ook voor een deel in mee.
I.p.v. een mentor een coach en iedere 2 weken een coachgesprek. Dit geldt
voor zowel MAVO4 als HGL4.
Status Jaarverslag Vertrouwenspersoon wordt doorgeschoven naar de
volgende vergadering. Vwb het Zorgplan is er een nieuwe zorgcoördinator
t.w. Valerie. Valerie zal een keer bij een vergadering van de Ouderraad
aanschuiven.
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