
                                           Verslag vergadering Ouderraad  

Lentiz Dalton MAVO & Het Groene Lyceum  

d.d. 22-06-2021 

 

 
Aanwezig: 

 

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

Ilse Verkade (team), IJsbrand Eikelenboom, Jeroen van Dijk 

(gedeeltelijk tot punt 4.), Marianne van Ruyven (notulen) 

 

Afwezig: Jacqueline Spruijt  

 

Agendapunt: 

 

Wat is er besproken: 

 

Actie: 

 

1. Opening, vaststellen 

agenda en 

mededelingen 

 

 

Vergadering wordt geopend en iedereen wordt van harte welkom 

geheten. 

Agenda wordt vastgesteld 

 

2. Goedkeuren verslag 

d.d. 12-05-2021 

 

 

Frans en Ilse hebben nog wat wijzigingen. De notulen worden met 

inbegrip van de wijzigingen goedgekeurd. 

 

 

Jeroen 

 

3. Pedagogisch klimaat 

en wat gebeurt er nog 

meer op school? 

 

• Covid-situatie/leren op afstand: Frans vertelt dat er nu met het 
team wordt gesproken hoe er gehandeld zal gaan worden mocht 
er een 4e golf komen. Ben vertelt over de positieve effecten van de 
Corona tijd, deze meenemen voor de toekomst (mog. om kinderen 
die langere tijd thuis moeten zijn, online lessen te laten volgen).  

• Formatieplan volgend jaar 2021-2022 wordt gemaakt, moet 2 juli 
as. ingeleverd worden. Er zijn gesprekken met nieuwe docenten. 
Annemarie vraagt naar vertrekkende docenten, ze gaat bij Carina 
om een lijstje vragen. 

• Concept Schoolgids? → Opvragen bij Stefanie 

• Naar aanleiding van het concept Schoolplan 2021-2022 stelt 
IJsbrand vragen omtrent het beleid op school, met name het 
aanname beleid en het vormen cq. mixen van de klassen. Frans 
en Ilse reageren hierop. Frans wil periodes van 10 weken per kind. 
Aan het einde vd periode check via Forms hoe het is gegaan.  

• Frans geeft feedback over de enquête die is uitgevoerd onder 
ouders. Respons van 23% van leerjaar 1, 2 en 3. Knelpunt is de 
verwarring in de rol van coach en vakdocent. Opvallend veel 
ouders willen meer uitdaging voor hun kind. Komend schooljaar 
zullen er oudercontactgroepen opgestart worden door Ben, Aline, 
Ilse en Frans. Ook zijn er kindercontactgroepen uit leerjaar 4 die 
hun zegje mogen doen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Schoolleiding 

 

Annemarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben, Aline, 

Ilse, Frans 

 
4. Eindexamen 

 

 

• Voorlopige cijferlijsten voor MAVO en 4 HGL, eerste uitslagen → 
het resultaat is pas bekend na het 3e tijdvak. De uitslag tot zover is 
vergelijkbaar met landelijk beeld. 

• Kosten chocolade voor MAVO en 1 ijsbon voor 5 HGL → 
Annemarie heeft nog een kleine wijziging op de begroting van de 
ouderraad, IJsbrand past het aan. 

• Plannen voor uitreiking van diploma’s, nog hulp nodig van 
ouderraad? → ja bij het klaarzetten van de kadootje namens de 
ouderraad. Annemarie heeft alles doorgenomen met Carina. 

o MAVO 4 – 15 juli (Marianne zal aanwezig zijn als 
ouder) → ja, schuitviering 

o HGL 4 – 6 juli 

 

 

 

 

 

IJsbrand 

 

Annemarie en 

Marianne 



o HGL 5 en 6 – 7 juli (Annemarie en Marianne zullen 
aanwezig zijn als ouders) 

5. Aanvragen van 
ouderbijdrage  

(Instemmingsrecht – Ysbrand mailt begroting).  

• Nieuwe aanvragen? 

• Solidariteitsfonds wordt eerst aan een goed plan gewerkt 

 

Frans 

 

Frans/IJsbrand 

6. Ouderraad volgend 
jaar: 
 

• Vaststellen van de vergaderdata 2021-2022 

• Samenstelling ouderraad 2021-2022: 
i. Reactie ouder van nieuwe leerling → 2 nieuwe ouders bij de 

ouderraad: Liesbeth Vogels en Casper van Hooije 
ii. Overdracht van voorzitterstaken → wordt besproken tijdens 

de 1e vergadering van het komend schoolseizoen. 
 

 

 

 

 

Ouderraad 

7. Openstaande punten • Dalta aansluiten bij de ouderraad, vooral als de vergadering 
online zal plaatsvinden, maar nadat de leerlingen weer 
gedeeltelijk fysiek naar school gaan. Annemarie heeft met Roy 
contact gehad en Dalta wordt weer pas in het nieuwe 
schooljaar opgepakt 

• Vergadering met ondernemingsraad Dalton – IJsbrand zal 

aanschuiven, komend schoolseizoen 

Ouderraad 

 

8. Sluiting van 
schooljaar 2020-2021 

  

 

Afscheid van Annemarie 

 

 

9. Data vergaderingen 
2020-2021 en sluiting 

 

 

 

 

De nieuwe data zullen tijdens de nieuwe vergadering worden 
vastgesteld. Etentje voor afscheid van Annemarie en Nathalie is op   
25 augustus 2021 bij Smaak & Meer in Maassluis. 

 

Ouderraad + 

schoolleiding 

 


