Verslag klankbordbijeenkomst ouders van maandag 30 oktober 2017
Aanwezig:
Met kennisgeving afwezig:
Zonder kennisgeving afwezig:

Sjoukje Heslinga, Cor Venema, Petra de Vries, Coretta Udema,
Daniëlla Buitjes, Simone Wubs, Ilse van der Duim, Rob Brunekreeft
Liseth Smilde
Anahid Salim, Jessica Snijder

1.

Welkom en mededelingen
Rob heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met een voorstelrondje.
De bedoeling van de ouderklankbordgroep is om een paar keer jaar samen te komen om te
praten over schoolzaken.

2.

Vaststellen agenda
Cor wil graag de onrust tussen leerlingen van de beide VO-scholen buiten school op de
agenda zetten. We voegen dit toe aan punt 3.

3.

Schoolzaken
Personeel
De lessen Nederlands van Meta Elings zijn in het begin van het schooljaar uitgevallen i.v.m.
langdurige ziekte. De lessen Engels moesten worden vervangen i.v.m. langdurige ziekte van
de partner van Willemien Janzen. De lessen worden ondertussen opgevangen door Chantal
Zwaving en Rob Broere.
Ilse: hebben leerlingen ook een achterstand opgelopen. Rob: er moet een kleine inhaalslag gemaakt
worden, maar we hebben nog een heel schooljaar voor ons liggen, dus dat gaat wel lukken.
Samenstelling klassen
We hebben ook dit jaar een aantal combinatieklassen, dit houdt in dat er ook daadwerkelijk
op 2 niveaus les wordt gegeven.
Ilse: verloopt de doorstroom van leerlingen van h3-h4 soepel. Wilma: wij horen eigenlijk nooit
dat dit niet goed gaat. Daniëlla: is er ook een niveau verschil merkbaar bij overgang.
Wilma: ook dat horen wij eigenlijk nooit.
Petra: vanuit Harkstede is openbaar vervoer niet mogelijk naar Hoogezand. Vanuit Harkstede
wordt daarom voor vervolgonderwijs meestal gekozen voor Groningen.
Niet-roken
Vanaf dit schooljaar zijn wij een rookvrije school.
Contact school-ouders: nieuwsbrief
Voor de herfstvakantie hebben de ouders een nieuwsbrief ontvangen .Heeft de nieuwsbrief
zin? Is 4 keer voldoende of is het te weinig? De ouderklankbordgroep is tevreden over het
4 keer verschijnen van de nieuwsbrief. De communicatie wordt als goed ervaren. Ook de
informatie die via SOMtoday beschikbaar is, wordt als prettig ervaren.
Bij twijfel bellen de ouders zelf wel.
Thema-ouderavond over Puberbrein op 6 november
Ilse: vorig jaar is met de ouderklankbordgroep besloten om een thema-ouderavond te
organiseren. Coretta en Ilse hebben het voortouw genomen in het organiseren van deze
avond. Het thema is Puberbrein geworden. Coretta en Ilse zullen deze avond het voorwoord
verzorgen. Ellen Loykens van Molendrift zal vervolgens het thema inleiden. Daarna wordt in
groepjes uiteen gegaan. Rob zal na de pauze de groepsindeling bepalen.
Ilse en Simone: dit jaar zouden we meedoen aan een pilot met een huiswerkapp.
Rob: we moeten dit even uitzoeken/navragen.
Sommige ouders kunnen niet op de SOMtoday app, wel via internet. Rob zal aan René
vragen hoe dit zit.
Onrust tussen leerlingen van onze school en het AJC buiten school
Cor: leerlingen bedreigen elkaar via social media en zeggen elkaar op te wachten. Op de
basisschool heeft er al iets gespeeld met deze leerlingen. Daar is destijds bureau Halt bij
betrokken geweest. Het laait nu weer op. Wat doet school hiermee?
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Miranda heeft ook berichten gelezen van kinderen, waarin opmerkingen geplaatst waren
over ouders van kinderen, die echt te ver gingen.
Het ging zelfs zover dat een leerling gebracht werd op school. Miranda: dat is ondertussen
weer voorbij. Cor: afgelopen weekend was er weer wat onrust. Dit moet stoppen.
Rob zal navragen wat er heeft gespeeld en/of er nu nog iets speelt en zal Cor daar antwoord op geven.
Ilse en Cor: zijn er ook gesprekken met het AJC. Rob: dit gebeurt zeker.
4.

Voorlichting vervolg VO-Hoogezand
Anderhalf jaar geleden is in de publiciteit gebracht dat het VO aan krimp onderhevig is,
ongeveer 20%. Dit heeft gevolgen voor beide scholen. Scholen moeten daarnaast
aardbevingsbestendig worden gemaakt óf worden herbouwd. Verschillende partijen zijn bij
elkaar gaan zitten zoals: gemeente, besturen CSG, bestuur AJC en hebben overleg gehad
over de toekomst van beide scholen.
AJC is groot: daar passen we uiteindelijk in. De verwachting is dat in 2021 de middelbare
scholieren in 1 gebouw gehuisvest kunnen worden. En dat wordt dan AJC. De optie zou dan
kunnen zijn dat de Rehoboth gaat inhuizen bij het AJC of dat we samen gaan onder 1 noemer.
De gedachten gaan toch er naar uit dat we 1 school gaan worden, maar er zijn nog veel zaken
te onderzoeken.
Deze week komt er een 2e tekst naar buiten. Daarin staat o.a. dat het definitieve besluit valt
vóór 1-1-2019. Dit is niet de datum dat dit besluit ook geëffectueerd wordt.
AJC moet aardbevingsbestendig gemaakt worden. Daardoor kunnen gedeeltes van het
gebouw tijdelijk niet gebruikt worden, en zullen ze gedurende die tijd gebruik gaan maken
van onze school.
Coretta: heel jammer als het christelijk voortgezet onderwijs zou verdwijnen in Hoogezand.
Petra: wie brengen de voors en tegens in. Rob: o.a. de MR.
Simone: qua organisatie is het begrijpelijk dat het 1 school gaat worden, maar voor de
docenten is het ook nogal wat. Rob: dat is zeker zo. Er worden ook diverse gesprekken met
het personeel gevoerd.
Cor: als ouders heb je dan straks geen keuze meer. Ouders kiezen vooral voor
kleinschaligheid als ze voor de Rehoboth kiezen, en dat valt dan weg. Bovendien was vorig
jaar het AJC ook regelmatig slecht in het nieuws.
Simone: de Rehoboth heeft ook een tijdje een slechtere naam gehad. Dat gaat wel vaak in
golfbewegingen. Petra: heel jammer dat de keuzevrijheid straks weg valt. Voor haar zoon is
ze echt op zoek gegaan naar de school die het beste bij hem past. De keuze voor de
Rehoboth is mede bepaald door de kleinschaligheid, de missie en de visie en de warme
uitstraling. Daarin is de Rehoboth uniek.
Daniëlla: heeft een zoon met ADHD en PDDNOS die op het Zernike heeft gezeten. Vanwege
ontevredenheid overgegaan naar het AJC. Zij heeft alleen maar lof voor de school. Het AJC
heeft veel voor haar zoon gedaan.
Ilse: zoon is in Zuidlaren begonnen, en toen hier gekomen. Hij wil absoluut niet naar het AJC.
Simone, Petra, Cor: ook jammer dat de kleinschaligheid en veiligheid gaan verdwijnen.
Coretta: is bang dat veel ouders nu gaan kiezen voor andere scholen in de omgeving.
Rob: in de voorlichting blijven we benadrukken dat het mooi is om je middelbareschooltijd op
onze locatie te starten. Nu doen bb-/kb- en havoleerlingen dat ook; in de bovenbouw stap je
dan over naar een andere setting.
Coretta: gaat het personeel ook mee? Rob: dat is een hele puzzel. Docenten hebben een
aanstelling bij CSG, maar veel zullen meegaan. Hoe dit allemaal ingevuld gaat worden is
momenteel nog koffiedik kijken.
Rob: het is een feit dat de kleinschaligheid zoals die nu is met dit gebouw gaat verdwijnen.
En we zijn het er allemaal over eens dat dat heel jammer is. Maar het is ook begrijpelijk dat
twee gebouwen in de toekomst niet te financieren zijn.

6.

Rondvraag
Simone: is de vergadering altijd op maandag? Dat lukt namelijk niet altijd.
Na rondvraag over beschikbaarheid van de avonden, besluiten we te rouleren. Volgende
vergadering zal begin februari zijn en dan op dinsdag.
Sjoukje: is er nog een mogelijkheid om de docenten te spreken. Wilma: dat is na de uitreiking
van de rapporten op woensdag 13 en donderdag 14 december.

7.

Sluiting
Rob bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en wenst een ieder wel thuis.

Wilma de Vries.
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