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                                           Verslag vergadering Ouderraad  

Lentiz Dalton MAVO & Het Groene Lyceum  

d.d. 21-01-2020 

 
Aanwezig: 

 

Annemarie Poel (voorzitter), Frans v.d. Sman (directie), Ilse 

Verkade(team), Sandra Oskam, Diante Loran, Nathalie Bol (verslag) 

en IJsbrand Eikelenboom 

 

Afwezig:   

Agendapunt: Wat is er besproken: 

 

Actie: 

 

 

1. Opening 

 

 

Welkom 

 

 
2. Presentatie/overleg 
met leerlingenraad 
Dalta 

 

Dalta heeft zich afgemeld voor de vergadering ivm toetsen en 

uitwisseling. 

 

 

 

 

3. Vaststelling 

buitenschoolse 

activiteiten voor het 

volgend schooljaar, 

misschien heeft Dalta 

nog ideeën? 

 

Vergaderpunt verzet naar de eerstvolgende keer dat Dalta aanwezig 

zal zijn. 

 

 

 

 

 

4. Vaststellen agenda 

en mededeelingen 

a. open huis 30-01-2020 

b. overleg ouderaad en 

OR  

 

a. Het verzoek is binnengekomen om aanwezig te zijn tijdens de 

open huis. Dit jaar zal de ouderraad niet achter een kraam 

staan maar meer bij de ingang staan om zo meer als 

gastvrouw/heer te fungeren. Diante zal de middag op haar 

nemen en Annemarie zal er s’avonds zijn. 

b. Overleg tussen OR en ouderraad is verzet naar 20 maart 2020 

. 

 

 

5. Goedkeuren verslag 

d.d 19-11-2019 

 

De ouderraad geeft aan dat er best veel uitval uren zijn. Frans geeft 

aan dat de internationalisering gaat gepaard met uitval, dit kan niet 

anders opgelost worden. Er word uiteraard goed naar gekeken om dit 

zoveel mogelijk opgelost kan worden.  

Het “leren op maat” blijft op de agenda staan.  

Er wordt gewerkt aan een leerplein met dezelfde docenten. Zo kan een 

leerling direct zien waar een docent is en gaan de docenten nog meer 

als een team samenwerken. 

Verslag van 19-11-2019 is goedgekeurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aanvragen van 

ouderbijdrage – 

instemmingsrecht  

 

 

De 3d printer is aangeschaft. Is er vraag naar een 2e 3d printer? 

Tijdens de inspectie kwam er ook meer naar voren over het taal en 

leesbeleid. Er is enige tijd geleden gesproken over een lees hoek/bieb 

in school. Er komt nog meer duidelijkheid over in  komende maanden. 

 

 

 

 

7. Wat gebeurd er op 

school?  

 

Vanaf het nieuwe schooljaar zal het vak Frans niet meer gegeven 

worden. Dit besluit is genomen omdat er weinig aanmeldingen zijn. 

 

 

 

Data vergaderingen en 

sluiting 

 

Woensdag 11-03-2020 (Ben Vrolijk) 

Dinsdag 21-04-2020 – zonder schoolleiding 

Woensdag 20-05-2020 (Ursula van Rest) 

Donderdag 18-06-2020 (01-07-2020 is al diploma uitreiking) 

 

 

 


