
Jaarverslag Ouderraad (OR) Schooljaar 2020-2021 

 

De ouderraad bestond uit de volgende leden: 

• Annemarie Poel (voorzitter) 

• Jeroen van Dijk (secretaris) 

• IJsbrand Eikelenboom  (penningmeester) 

• Marianne van Ruyven 

 

Als schoolleiding namen 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 voor het grootste deel 

online plaats in de avond, vanaf mei weer fysiek op school met gepaste afstand. Alle vergaderingen zijn 

positief verlopen en de gevoerde discussies zijn vanuit een positief kritische houding met elkaar gevoerd, toch 

merk je wel dat online vergaderen erg oppervlakkig blijft, aangezien deelnemers vaak problemen hebben met 

internet connecties.  

Doel voor schooljaar 2021-2022 is om nieuwe kandidaten te werven in verband met stoppen van huidig 

voorzitter Annemarie Poel in verband met diplomering zoon. Jeroen van Dijk is sinds mei 2020 aangesloten 

en heeft besloten toe te treden tot de ouderraad in het nieuwe schooljaar. Hierdoor is er weer een lid die de 

MAVO opleiding vertegenwoordigd. Vanaf februari 2021 is Marianne van Ruyven toegetreden tot de 

ouderraad, ze heeft kinderen bij HGL en MAVO opleiding. Dus weet goed wat er bij beide opleidingen speelt. 

Het is weer een bijzonder schooljaar geweest omdat door een nieuwe golf van besmettingen van Corona, de 

school een aantal maanden gesloten was en onderwijs op afstand weer nodig was. Gelukkig was er wel een 

uitzondering gemaakt voor de examenklassen, waardoor deze leerlingen toch klassikaal onderwijs konden 

volgen.  

Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 

- De ontwikkelingen van het Corona op het lesgeven online. 

- De ouderraad heeft toestemming gegeven om 1,5 meter en mondkapjes plicht in te voeren op school. 

- De ouderraad heeft toestemming gegeven voor het nieuwe vakkenpakket voor de MAVO.  

-    

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

o Mondkapjes wedstrijd voor de onderbouw door DALTA, het winnende ontwerp is door geld 

van de ouderraad gemaakt en uitgedeeld aan de onderbouw leerlingen. 

o Docenten en leerlingen een Tony Chocolonely gestuurd, welke door het docenten team is 

langs gebracht bij de thuis studerende kinderen. Even iets lekkers tijdens de moeilijke 

maanden. 

o Docenten hebben een Sint verrassing ontvangen op 3 december met een mooi Corona 

gedicht. 

o De ouderraad is betrokken geweest bij lief en leed van docenten. 

o Er zijn geen aanvragen geweest vanuit het docententeam voor extra uitjes voor de leerlingen, 

dit vanwege Corona. 

- 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, 

September 2021 


