Verslag klankbordbijeenkomst ouders van dinsdag 6 februari 2018
Aanwezig:
Met kennisgeving afwezig:
Zonder kennisgeving afwezig:

Sjoukje Heslinga, Petra de Vries, Simone Wubs, Ilse van der Duim, Moniqe
Huizenga, Miranda de Vries, Rob Brunekreeft
Coretta Udema, Liseth Smilde, Cor Venema
Anahid Salim

1.

Welkom
Rob heet iedereen van harte welkom.

2.

Verslag vorige vergadering
Petra: in de vorige vergadering (punt 3) had Cor het over de onrust tussen leerlingen van onze school
en het AJC, hoe is het daar nu mee? Rob: dat is allemaal uit de wereld.

3.

Terugblik: thema-ouderavond over Puberbrein
Rob vraagt wat de reacties zijn op deze avond. De ouders hebben het als een heel interessante en
leerzame avond ervaren. Het verhaal van Ellen Loykens was erg aansprekend. Om vervolgens in
groepjes uiteen te gaan werd ook gewaardeerd. In deze groepjes werden stellingen besproken. Ilse
vond de tijd in de groepjes wel tekort. Andere groepjes hebben dit niet zo ervaren. Rob: het had ook
met de gespreksleider te maken hoe snel de groepjes door de stellingen heen waren.
Rob: willen we dit jaar nog een thema-ouderavond en waar zou deze over moeten gaan? Ilse: social
media (telefoon, gamen, cyberpesten). Dit wordt namelijk gezien als de nieuwe verslaving.
Simone: wat wordt de insteek van deze avond? Ouders en kinderen? Gekoppeld aan themaweek?
Rob: dit moet nog verder uitgewerkt worden.
Monique: als ouders moet je hier ook met je kinderen afspraken over maken. Check bijvoorbeeld eens
hun telefoon om te kijken waar ze zich allemaal mee bezig houden. Of maak de afspraak dat kinderen
hun telefoon niet ’s nachts mee mogen nemen.
Petra: er zijn ook toneelstukken over social media die jongeren aanspreekt.
Verzoek Rob: willen de ouders erover nadenken of ze mee willen werken aan het organiseren van deze
thema-avond. Het zou mooi zijn als we in april nog een avond kunnen inplannen.

4.

Schoolzaken
Personeel
Door ziekte onder het personeel zijn er helaas de laatste weken een aantal lessen uitgevallen.
Meta Elings is na een lange periode van ziekzijn momenteel bezig om te re-integreren.
Willemien Janzen is er ook al langere tijd uit. Haar man is na een periode van ziekzijn overleden in de
kerstvakantie. Ze is nu bezig om alles een plek te geven en we moeten afwachten hoe dit zich verder
ontwikkeld.
Monique: klas 1c heeft nu al de 2e docent voor Nederlands. Ouders en leerlingen zijn blij dat Margreet
van Fruchten het nu heeft overgenomen. De klas moet wel hard werken om de achterstand in te lopen.
Rob: we zijn gestopt met de vorige docent omdat sommige lessen niet goed gingen. De klas heeft
inderdaad aan Margreet een goede opvolgster.
Voorlichting, aanmelding en plaatsing
We hebben tijdens de voorlichtingen de aandacht gevestigd op onze kleinschaligheid.
Deze boodschap is goed ontvangen. We hebben een hele goede informatieavond én een goede open
dag gehad. Bezoekers waren ook heel enthousiast. Onze verwachtingen zijn hoog gespannen.
Ilse: wat doet school aan begeleiding van havo-3 naar havo-4 leerlingen. Moeten ouders alles zelf
uitzoeken? Rob: in de doorlopende leerlijn zijn geen problemen te verwachten.
Simone en Ilse: is het mogelijk om klassikaal bij het AC en het AJC te kijken. Rob: voor het AJC gaat hij
dat regelen.
NB Opmerkingen achteraf:
 Navraag bij de decaan Bert ten Have: de decaan van het AJC komt in een drietal sessies tijdens
mentoruren van havo-3 naar de Rehoboth. De eerste keer met oud-leerlingen van ons die nu in
havo-4 zitten. De tweede keer om het profielkeuzeformulier uit te leggen. En de derde keer om het
formulier op te halen en eventueel nog vragen te beantwoorden.



de groep die naar het Augustinus College gaat is te klein om daar iets klassikaals voor te regelen;
het is het handigst als ouders zelf eventueel contact zoeken met het AC.

Jaaragenda
We proberen nog een thema-ouderavond in te plannen in april.
Schoolregels: mening gevraagd
Rob: wat vinden ouders van de regel dat de leerlingen aan het begin van de les de telefoon in de
telefoontas moeten doen. Ouders vinden dit een duidelijke en goede regel, mede om het verslavingsgedrag in de hand te houden.
Rob: het blijkt dat niet alle docenten zich hieraan houden. Hij gaat er de komende tijd op toezien dat de
docenten deze regel ook handhaven.
Petra: soms mogen leerlingen aan het eind van de les de telefoon gebruiken om onder het luisteren van
muziek hun huiswerk te maken. Rob: als het functioneel is, dan is het altijd mogelijk om leerlingen wel
hun telefoon te laten gebruiken.
Rob: leerlingen hebben de mogelijkheid om tijdens de leswissels én in de pauzes naar de wc te gaan.
Desondanks vragen leerlingen ook tijdens de les om naar de wc te mogen. Wat vinden de ouders
hiervan.
Er vindt een discussie plaats over hoeveelheid regels, afspraken en eigen verantwoordelijkheid van
leerlingen.
Conclusie: deze regel c.q. afspraak zoveel mogelijk handhaven. Als iedereen maar te pas en te onpas
naar de wc gaat, dan wordt het wel heel rommelig. Als een leerling echt ergens last van heeft, dan kan
de leerling dit aan het begin van de les aangeven bij de docent en dient de leerling bij uitzondering de
gelegenheid te moeten krijgen om naar de wc te gaan.
Mentor dient deze regel c.q. afspraak aan het begin van het schooljaar in het mentoruur met de
leerlingen te bespreken.
5.

Stand van zaken samenwerking AJC
Na de vorige klankbordvergadering is er een stuk in de krant geweest over de samenwerking en
hetzelfde stuk is ook aan de ouders gemaild. We bedoeling is om uiteindelijk samen te gaan onder 1
dak. Er is een tijdje gesproken over 2 scholen onder 1 dak, maar de gedachte nu is dat het 1 school
wordt. Door de besturen wordt momenteel een haalbaarheids- onderzoek gedaan. Er zitten nog veel
haken en ogen aan, vooral op het personele vlak. Er zijn veel partijen die hier iets over te zeggen
hebben (o.a. Verus, MR, besturen, gemeente). Personeel kan niet gedwongen worden om een contract
bij het AJC te ondertekenen. Besturen proberen het besluit voor de zomervakantie helder te hebben. In
2021 moeten wij uit dit gebouw. Passen wij dan nog niet in het AJC, dan komt er tijdelijke huisvesting bij
het AJC.

6.

Rondvraag
Monique: maakt zich zorgen over TTO. Hoe gaat het vervolg eruit zien?
Ze heeft er een hard hoofd in of leerlingen op tijd klaargestoomd zijn voor het Goethe examen. Ze
moeten veel dingen zelf uitzoeken. Er is te weinig aanbod geweest.
Rob deelt deze zorgen. Het TTO gebeuren heeft zijn aandacht. Volgende week is er een overleg met
Ineke de Roo (AJC) en Nuffic om te kijken naar de toekomst. Om het predicaat TTO te voeren moeten
er meerdere vakken in het Duits gegeven worden. Dat kunnen wij momenteel niet waarmaken. TTO is
nu meer terug te vinden in de extra activiteiten. Misschien kan het VTO worden. Monique zal TTO in
een aparte afspraak met Rob bespreken.
Petra: kunnen leerlingen ook koffie/thee krijgen? Rob zal dit met Güner overleggen.

7.

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

Volgende vergadering: donderdag 12 april 19.30 uur.

Wilma de Vries.

