BIJEENKOMST OUDERRAAD ZUIDERLICHT COLLEGE
Datum:
23 januari 2020 van 16.30 uur tot 17.30 uur
Leden:
Marina (coördinator onderbouw), Peter (coördinator bovenbouw)
Evelyne, Danny, Maggie, Hester, Gwen, Aiyse, Marieke, Zohra
Voorzitter:
Angelique
Notulist:
Katja
VERSLAG
Notulen vorige bijeenkomst van 14 nov. 2019
Vastgesteld? Nog opmerkingen?
Terugkoppeling van MT?
Toetsen en cijfers
Het aantal toetsen per jaar is onduidelijk, en er wordt steeds weer wat verzet, er wordt de
zorg geuit of de afhandeling van de leerstof volgens planning verloopt en er voldoende cijfers
voor het volgende rapport zijn.
Het rapport van de tweede periode is in april, het derde rapport volgt bij de afronding van het
schooljaar voor de zomervakantie.
Lessen

-

-

-

Pauzes

-

-

Communicatie
-

De lessen Drama zijn op het moment vervallen i.v.m. een capaciteitstekort; de school is op
zoek naar een nieuwe docent met de juiste ervaring. De ouderraad geeft aan dat deze lessen
zeer gewaardeerd worden en hoopt dat de lessen gauw weer hervat kunnen worden.
 Evelyne draagt een leuke docent aan
De lessen informatica zijn door een capaciteitstekort tijdelijk in blokken verdeeld tussen de
eerste en tweede klassen.
Natuur- en scheikunde lessen zijn er alleen voor VMBO-t,
Algemeen is maatwerk mogelijk, hoe dit werkt staat uitgebreid op de website
Er vallen op het moment opvallend veel lessen uit, dit komt o.a. door 8 zieke leerkrachten
sinds de kerstvakantie.
30 en 31 jan. zijn landelijk stakingen, Marina geeft aan dat de school net heeft besloten
daaraan mee te doen en sluit beide dagen de school. Dit wordt nog per mail
gecommuniceerd aan alle ouders
Leerlingen werken compleet met de agenda in Magister; toetsen moeten min. 1 week van te
voren staan, en alle huiswerk en opdrachten worden hier genoteerd. Dit doen niet alle
leerkrachten consequent, Marina zal dit afstemmen met de betreffende leerkrachten
In de mentorles wordt tijd besteed aan studievaardigheden (leren plannen e.d.)
Schoolkamp 1e klassen is dit jaar van 15 t/m 17 april

Het valt leerlingen op dat in de pauze in ‘het rookhok’ op het schoolplein veel wordt gerookt
door leerkrachten. Leerlingen in de onderbouw roken nagenoeg niet op school.
De ouderraad merkt op dat het in deze tijd eigenlijk niet kan dat leraren met een
voorbeeldrol op het schoolplein roken.
In de pauzes en tijdens uitgevallen lesuren wordt de meeste tijd aan de mobieltjes besteed
 Voorstel is onder de leerlingen te inventariseren wat ze in de pauze graag doen naast
beeldscherm, wellicht kan de school daar dan wat mee doen

informatie in Magister en per mail is vaak laat, bijvoorbeeld rond bezoek aan basisschool en
daardoor uitvallende uren

-

-

-

ouders kunnen in eerste instantie het beste met vragen en opmerkingen naar de
klassenmentor
S. Boughanem is per 1 jan. gestopt als teamcoördinator, ze wordt nog op website en
keuzeopties telefoon genoemd, Elvira Beers neemt haar rol over per 1 februari, dit moet nog
worden doorgevoerd.
Beleid mob. telefoon; tijdens lessen moeten mobieltjes in principe in de kluisjes, eventueel
ongemerkt in de tas (in de klas) wordt gedoogd.
Verbod op app- groepen was een lastige keuze, maar er gebeurden te heftige dingen.
Het lijkt wel te werken; Marina heeft op het moment minder kwesties op te lossen.
Het blijft wel een actueel onderwerp van aandacht, zoals uitleg omgang bij cyber chatten e.d.
Op de website is de jaarplanning leeg, dit wordt opgepakt door school.

Rol ouderraad
-





Rondvraag

-

Er is nu een grote ouderraad, waarmee de school heel blij is.
De rol van de ouderraad is het verzamelen van vragen en opmerkingen van andere ouders en
leerlingen en dit in de ouderraad terug te koppelen. Maar nu betreft dit alleen onze eigen
waarneming en wat we van onze eigen kinderen opvangen. Hoe kunnen we een bredere
groep bereiken en echt een klankbord van de school zijn?
Een afgeschermde afdeling op de website als platform kan een idee zijn
Een ontmoetingsgelegenheid zou goed zijn. Dit is in het verleden wel gedaan en leert dat het
niet eenvoudig is de verschillende ouders te bereiken
In elk geval zou meer tijd voor de ouders onderling tijdens de eerste informatie avond (start
eerste klas) goed zijn, en daar ook bewust email adressen uitwisselen.
Peter vraagt een bijdrage van de ouderraad in het Ouderbulletin
We spreken af verder na te denken over een ontmoetingsmoment voor de ouders van de
onder- en bovenbouw, en welke vorm we dat kunnen geven
We spreken af een bericht namens de Ouderraad op te stellen, waarin we dit initiëren.
Dit wordt geplaatst in Magister en in het Ouderbulletin.
Katja zal een voorzet van dit bericht maken, om daarna per mail met elkaar aan te vullen.

Danny stelt voor vanuit zijn werk als Buurtconciërge Amsterdam Zuid van de Gemeente
ook op deze school aandacht te besteden aan ‘de Snoeproute’; zwerfvuil van scholieren (van
verpakkingen van drank en snoepgoed dat wordt gekocht). Dit wordt positief ontvangen,
goed om te organiseren

Volgende bijeenkomst: donderdag 5 maart om 16.30 uur
Angelique (voorzitter) stelt weer de agenda op en stuurt deze een week vooraf rond
Marieke zal notuleren

