Verslag Klankbordavonden 2017-2018
voor ouders/verzorgers van leerlingen in de bovenbouw havo en vwo - schooljaar 2017/18
Er zijn dit schooljaar twee klankbordbijeenkomsten geweest en wij zijn erg blij met de grote
betrokkenheid en inzet die de aanwezigen daarbij tentoon hebben gespreid. De
klankbordavonden hebben tot een aantal concrete acties, aanpassingen en
beleidsvoornemens geleid en wij zijn als school dankbaar dat we met deze betrokkenheid
ons voordeel hebben kunnen doen bij het verbeteren van ons onderwijs en onze organisatie.
Op de eerste klankbordavond (d.d. 16 november 2017) hebben de ouders in kleinere
groepjes van gedachten gewisseld over thema’s als onderwijs, leerlingbegeleiding,
studiekeuze, communicatie en veiligheid. Er werd vanuit die gesprekken een flink aantal
punten - zowel ‘tips’ als ‘tops’- bijelkaar gebracht, die na afloop werden gebundeld en
aangeboden aan de afdelingsleiders. Tijdens de tweede klankbordavond (dd. 24 april 2018)
hebben we hier als school een reactie op gegeven en werd over een aantal
aandachtspunten nog wat verder gepraat.
Maak het switchen van niveau gemakkelijker en stimuleer dit ook
De eisen om over te stappen van het ene niveau naar het andere liggen vast. Daarmee
willen we niet onnodig barrières opwerpen, maar we willen wel dat overstappen kansrijk is.
Kansrijk overstappen naar een hoger niveau willen we graag stimuleren. Er wordt gewerkt
aan een vmbo-XL, waarmee leerlingen begeleid worden in een soepele overgang naar de
havo.
Lesuitval moet minder
We zijn allemaal tegen lesuitval. Deze winter was er een heftige griepgolf, zowel bij
docenten als ook bij leerlingen. Dit was hopelijk een eenmalige gebeurtenis.
Wij gaan op zoek naar mogelijkheden om lesuitval nog verder te beperken. Komend
schooljaar wordt al begonnen met opvanguren voor de brugklassen, om daar de lesuitval te
minimaliseren.
ICT als keuzevak opnemen
We willen onderwijstijd gaan besteden aan hoe de laptop werkt in plaats van alleen leren
hem te gebruiken. Leren programmeren in de meest basale vorm krijgt nu een plek in het
lesprogramma bij Natec. In de bovenbouw vwo zijn wordt bij het vak NLT de module
‘Automatiseren en Programmeren’ aangeboden.
Native speakers in TTO en Duits en Frans
Er zijn al heel wat native speakers. Bij elke vacature zoeken we nadrukkelijk naar native
speakers.
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Toetsen zo spoedig mogelijk nakijken en bespreken
Hier moeten we een slag maken. De regels en afspraken hierover zullen opnieuw onder de
aandacht van de docenten gebracht moeten worden. De regel is dat toetsen en dergelijke
uiterlijk na twee weken zijn nagekeken en dat alle toetsen worden nabesproken. Als er
gegronde redenen zijn waarom deze termijn niet gehaald wordt, dient dit goed
gecommuniceerd te worden met de leerlingen en de afdelingsleider. In elk geval in de havoklassen zullen klassenvertegenwoordigers worden aangesteld die eventuele problemen
kunnen aankaarten.
Meer gelijke werkwijze van de mentoren
In de begeleiding van leerlingen zal elke mentor zijn eigen stijl hebben en houden. Dat
neemt niet weg dat wij van mening zijn dat het mentoraat beter en eenduidiger kan.
Verbetering van het mentoraat in zowel onder- als bovenbouw wordt komend schooljaar een
speerpunt voor alle afdelingen.
Begeleiding studiekeuze kan op alle fronten beter
Het decanaat wordt uitgebreid met een apart decanen voor havo en voor vwo. In
samenspraak met de mentoren gaan zij het hele keuzeproces tegen het licht houden.
PTA-roosters en studiewijzers eerder beschikbaar stellen
Door ‘harmonisering’ van de lessentabel per schooljaar 2018-2019 zullen er gedurende het
schooljaar minder wijzigingen in het rooster nodig zijn, waardoor PTA-roosters eerder
gemaakt kunnen worden. Studiewijzers worden per periode in Google Classroom geplaatst.
Klassenvertegenwoordigers zal gevraagd worden om te communiceren wanneer dit niet of
niet tijdig gebeurd.
Reanimatiecursus voor kids
Afgelopen schooljaar werd dit in het kader van de Junior Companies door de leerlingen zelf
georganiseerd.
Creëer meer zitplekken in de pauzes
Dit was ons ook een doorn in het oog. Inmiddels is het Grand Café gelukkig klaar!
Begeleiding vanuit de school bij toelating tot leuke clubjes
Door sturing vanuit de schoolleiding zitten nu ook vmbo- en havo-leerlingen in clubjes als het
ZLC. We vinden het belangrijk dat alle afdelingen vertegenwoordigd worden bij dit soort
activiteiten, maar niet alle activiteiten zijn voor leerlingen van alle leeftijden of afdeling
geschikt.
Delen van studiewijzers, aantekingen, opdrachten, etcera op centrale plek
Een vertegenwoordiging van de Leerlingenraad heeft eerder in het schooljaar aangekaart
dat docenten nog steeds verschillende manieren gebruikten om huiswerk te agenderen,
studiewijzers te delen en opdrachten te verspreiden. De ene deed dit via SOMToday, de
ander via Google Classroom, weer een ander deelde de spullen via de e-mail. Als school
hebben we ervoor gekozen om voor elke klas bij elk vak de materialen in Google Classroom
te zetten. Daarmee zijn de materialen voor alle leerlingen eenvoudig terug te vinden en te
beheren en door de link van Google Classroom met Google Agenda komen
inlevermomenten ook in de digitale agenda te staan. De schoolleiding zal er komend
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schooljaar actief op toezien, al dan niet in overleg met de klassenvertegenwoordigers, dat
deze afspraken nu ook over de hele linie worden nageleefd.
Wilt u meer weten over de klankbordgroepen voor ouders?
Neem dan contact op:
Voor het vwo (klas 4, 5 en 6): Hanneke de Gier (h.degier@clz.nl)
Voor het havo (klas 3, 4 en 5): Christiaan Steenstra (c.steenstra@clz.nl)
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