Verslag klankbordbijeenkomst ouders van woensdag 30 januari 2019
Aanwezig:

Met kennisgeving afwezig:
Zonder kennisgeving afwezig:

Cor Venema, Sjoukje Heslinga, Miranda de Vries, Johanna
Weessies, Estelle Badoux, Coretta Udema, Simone Wubs,
Siti Vogel
Mariska de Jonge

1.

Welkom
Rob heet iedereen van harte welkom.

2.

Vaststellen agenda
Enkele ouders willen in de rondvraag nog een paar punten aan de orde brengen.

3.

Mededelingen
* Notulen 5 november 2018: Estelle had bij opgave doorgegeven dat ze op maandag niet
aanwezig kan zijn. “Zonder kennisgeving afwezig” moet dus zijn “met kennisgeving
afwezig”.
* De ouderavond over Social Media is helaas niet doorgegaan i.v.m. te weinig belangstelling.
* We treden niet meer naar buiten omdat alle PR-activiteiten al lopen via het AJC.
* Onze huidige examenklassen doen het heel goed. We streven naar de 90%.
* Opmerking ouder: er is veel onrust in de klas (1a). Ouder krijgt het gevoel dat het de
mentor boven het hoofd groeit. Andere ouder: er is ook veel onrust in klas 2a. Ook het
taalgebruik van de leerlingen is buiten proporties. Ouder: hoe ver ga je met een leerling. .
Rob: in deze klassen zitten kinderen die over het algemeen veel aandacht nodig hebben.
We hebben een verantwoordelijkheid voor de leerling en kunnen ze niet zomaar van
school sturen. Rob zal nog eens met de mentoren in gesprek gaan.
Rob merkt ook in toenemende mate dat ouders zich achter kun kinderen scharen en niet
achter school. In het geheel kunnen we stellen dat normen en waarden vervagen.
* Ouder: er was een koptelefoon beloofd, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Rob: zeker
checken bij de docent zelf. Oplossing andere ouder: eventueel zelf koptelefoon aanschaffen.

4.

Personeel
* Mw. Janzen, docente Engels, komt definitief niet weer terug op school. Ze is tot de
kerstvakantie vervangen door mw. De Graaf. Het vak Engels wordt nu verzorgd door
mw. Weites en mw. Zamorano. Vraag ouder: klopt het dat mw. Zamorano problemen met de
Nederlandse taal heeft. Soms kan ze leerlingen het Nederlandse woord niet geven. Rob: dat
klopt. Ze is van oorsprong Spaans. Leerlingen moeten daar aan wennen, maar leren daar
wel het meest van. Oplossing ander ouder: google translate gebruiken of digibord.
Ouder: leerlingen vinden haar wel heel leuk.
* Dhr. Brands, dhr. Snip en mw. Özdas zijn alle drie hersteld.
* Dhr. de Vries is ongelukkig gevallen. Het blijkt een spierenkwestie te zijn. Klas 4 wordt
vervangen door dhr. ten Have. Voor de andere klassen moet nog een oplossing worden
gezocht.

5.

Samenwerking met AJC
Al het personeel heeft gesprekken gehad over de toekomst en daarbij hun wens
aangegeven: AJC of CSG. Van het vaste personeel gaan er ± 8 mee naar het AJC,
waaronder ook een aantal OOP-ers. Voor het overige personeel wordt geprobeerd een plek
te vinden binnen een andere CSG vestiging.
Vanwege het aardbevingsbestendig maken van het AJC moet het gebouw 1 jaar leeg. Er
komen noodlokalen. Alle tl-leerlingen komen aan de Erasmusweg, daar komen ook
noodlokalen bij.
Ouders van 1 bb/kb vinden het vervelend dat hun zoon/dochter niet hier 2 jaar kan blijven,
zoals eerder is toegezegd. Wij vinden dat ook heel vervelend. Het hele samengaan blijft in
ontwikkeling, waardoor er soms andere keuzes gemaakt dienen te worden. Qua team
veranderd hier ook veel, dus de zetting is er hier ook niet meer naar. Het AJC heeft het
praktijkgedeelte wel heel goed voor elkaar.
Er kan ook gekozen worden voor een andere school, bijvoorbeeld de Kluiverboom. Binnen
de ouderklankbordgroep zijn er al 3 ouders die daarvoor kiezen.
De keuze moet voor 1 april gemaakt zijn.
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Alle leerlingen die mee willen naar het AJC moeten opnieuw aangemeld worden. Ouders
krijgen hier nog bericht over.
Vraag ouder: wordt klas 4 een gemixte klas? De leerlingen zullen zoveel mogelijk bij elkaar
blijven i.v.m. het PTA dat afgemaakt moet worden en dat anders is dan het PTA van het AJC.
Bij sectorvakken waar weinig leerlingen voor kiezen, kan het wel zijn dat er een les gemixt
gaat worden.
Er blijft in Hoogezand alleen een openbare school voor voortgezet onderwijs over. Er is een
team samengesteld van beide scholen die met elkaar gemeenschappelijke kernwaarden
hebben vastgesteld, die ook in het beleidsplan van het AJC geformuleerd zullen worden.
Er zijn 5 kernwaarden geformuleerd: gelijkwaardigheid, vertrouwen, veiligheid, ambitie en
verantwoordelijkheid,
6.

Gepersonaliseerd leren
Leerlingen van nu moeten andere vaardigheden aanleren, dan leerlingen van 50 jaar geleden.
Meer inzoemen op ieders eigen wensen en behoeftes, meer maatwerk per leerling.
Gepersonaliseerd leren is onderwerp van gesprek tussen de Rehoboth en het AJC en ook bij de
ander CSG scholen.
Volgend jaar worden er twee dingen ingevoerd: 1) vaker moment met mentor (startmoment)
+ 2) keuzewerktijd in het rooster. Leerlingen kunnen zelf kiezen wat ze in die uren gaan
doen. Dit in overleg met mentor (leercoach). Ze krijgen meer keuzes waarbij ze wel begeleid
gaan worden maar waarvan de intentie is dat ze dit steeds meer zelfstandig gaan doen.
Docenten moeten leren dat leerlingen steeds meer zelf aan het stuur gaan staan.

7.

Jaaragenda
De jaaragenda is te raadplegen via onze website. Enkele belangrijke punten:
5 februari : leerlingen 1a en 1b gaan kennismaken met het AJC
7 februari : ouders 1a en 1b kunnen kennismaken met het AJC
11 februari : ouderavond 3-tl
12 februari : tl-leerlingen AJC komen hier kennismaken
22 maart : uitreiking rapporten
2 april
: spreekmiddag-/avond n.a.v. rapport
Vraag ouder: komt er nog een soort van afscheid. Rob: er komt een slotfeest voor oudpersoneelsleden en apart een feest voor de huidige leerlingen. Moet er voor ouders ook iets
geregeld worden? Voorstel ouder: laatste halfuur de ouders erbij.

8.

Rondvraag
Klas 3 heeft binnenkort een toets van biologie over 14 paragrafen. Alle stof is nog niet
behandeld én het is heel veel. Leerlingen vinden dhr. Meijer niet echt benaderbaar als ze iets
willen vragen. Ze krijgen als antwoord: dat moet je gewoon kennen, dat staat in het boek.
Rob zal dit met hem bespreken en zeggen dat dit een vraag is van ouders uit de
ouderklankbordgroep.
Ouder: veel uitval lessen. Niet iedere ouder ervaart dit. Een aantal docenten hebben wel de
griep gehad, maar behalve dhr. De Vries is iedereen nu weer aanwezig.
Ouder: er staan nog steeds ** bij het vak Nederlands. Was tijdens de vorige vergadering ook
al zo. Rob zal dit navragen. Ouders kunnen bij dit soort vragen altijd contact opnemen met
de desbetreffende docent.

9.

Sluiting
Rob bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en wenst een ieder wel thuis.
Volgende vergadering: woensdag 17 april, 19.30 uur.

Wilma de Vries.
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