
Jaarverslag Ouderraad (OR) Schooljaar 2019-2020 

 

De ouderraad bestond uit de volgende leden: 

• Annemarie Poel (voorzitter) 

• Nathalie Bol (secretaris) 

• Sandra Oskam  

• Diante Loran  

• IJsbrand Eikelenboom  (penningmeester) 

 

Als schoolleiding nam Frans van der Sman (directeur), Ursula van Rest, Ilse Verkade en Ben Vrolijk 

beurtelings deel aan de vergaderingen.  

Er is dit schooljaar 7 keer vergaderd, waarvan zes met de schoolleiding en vonden plaats in de avond op 

school en een keer zonder de schoolleiding en vond plaats bij een ouderraadslid thuis. Alle vergaderingen zijn 

positief verlopen en de gevoerde discussies zijn vanuit een positief kritische houding naar elkaar gevoerd.   

Doel voor schooljaar 2020-2021 is om twee nieuwe kandidaten te werven in verband met stoppen van huidig 

leden van diplomering kinderen. Marianne van der Wel is daarom sinds mei 2020 aangesloten en heeft 

besloten toe te treden tot de ouderraad. Tevens heeft Sandra Oskam aan het eind van het schooljaar 

afscheid genomen omdat haar dochter naar een andere school is overgestapt. 

Het is een bijzonder jaar geweest door de uitbraak van Corona, toch zijn alle vergaderingen op afstand 

gehouden – zelfs hybride en zullen dit vervolgen zolang dit nodig is. 

Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 

- De ontwikkelingen van SOM-Today en portal zijn op de voet gevolgd en besproken. 

- De ouderraad heeft de ontwikkelingen van het gepersonaliseerd leren in leerjaren 1, 2 en 3 

(MAVO/HGL) diverse keren besproken met de schoolleiding. 

- Internationalisering vinden wij belangrijk en hebben gekonstateerd dat bij MAVO 3 de leerlingen niet 

enthousiast zijn, van 99% deelname voorgaande jaren is dit de afgelopen jaren gezakt naar 61%. De 

ouderraad is in overleg met schoolleiding om dit te verbeteren. 

- Het Noodfonds is afgeschaft voor schooljaar 2019-2020. Tevens is een verlaging van de 

ouderbijdrage voorgesteld voor 2020-2021.   

- De volgende projecten/bijdragen vanuit het docententeam zijn aangevraagd en goedgekeurd:   

o Bezoek kamp Vught ter voorbereiding op 75 jaar bevrijding Nederland, 

o 3D printer te gebruiken voor de hele school, maar zeker ook voor de lessen O&O, 

o Examencadeau is aangepast tijdens de Corona- uitreiking, we hebben alle 

examenkandidaten een mooie pen en ijsbon gegeven.  

- De ouderraad heeft deelgenomen aan het Open Huis als vertegenwoordiging van de huidige Dalton 

ouders. 

- De lessentabel is uitvoerig bestudeerd en besproken. 

- Het Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor de bovenbouw en PTO voor de onderbouw werd 

door de schoolleiding gepresenteerd en is door de OR goedgekeurd. 

 

Opgesteld door de secretaris, 

Oktober 2020 


