
 
 

 

 

 
Notulen vergadering Ouderraad CLZ d.d. 20 september 2021 
 
 
Datum 20 september 2021 
Tijd 19.30-21.20 uur 
 
1. Welkom en opening van de vergadering om 19.40 in de lerarenkamer.  
 
2. Agendapunten  
 

• Doelstellingen Ouderraad schooljaar 2021/2022. 

• Samenstelling Ouderraad  

• Werven nieuwe leden 

• Nieuws uit de MR  

• Themadag CLZ najaar 2021 

• Vaststellen notulen 10 juni 2021 

• Data vergadercyclus 

• Ouderraad mailbox (ouderraad@clz.nl)_ 

• Wat verder ter tafel komt / rondvraag 

• Sluiting 
 
Doelstellingen Ouderraad schooljaar 2021/2022 

• Wegwerken van Corona achterstanden door steunlessen. Doel is zo snel mogelijk afschaffen 
van het nulde uur. In december wordt er door school geëvalueerd of het nulde uur kan 
worden afgeschaft. De wens is zo snel mogelijk weer terug naar het “oude normaal” 

• Keuzes voor klassikale uitjes mede laten bepalen door leerlingenraad 

• Zingeving. Al jaren een wens; meer ruimte voor zingeving op school, bijvoorbeeld elke week 
het eerste lesuur op maandagmorgen. Opdracht neerleggen bij een select groepje leerlingen 
en docenten die zich hiervoor gaan inzetten wat betreft de keuze van de onderwerpen en 
het inpassen in het rooster. MR en leerlingenraad hierbij betrekken. 

• Wat betreft de overgangsnormen meer inzichtelijk krijgen wat de criteria zijn waarlangs de 
beslissingen worden genomen bij bespreekgevallen. En wie deze beslissingen neemt/nemen. 

 
  
Samenstelling Ouderraad, werven nieuwe leden  
We moeten 3 nieuwe leden werven, 3 leden hebben eind vorig schooljaar de Ouderraad verlaten. 
We gaan eerst een brief naar VMBO-ouders sturen.  
Er wordt een brief gemaild naar alle ouders met een kind of meerdere kinderen op het vmbo. 
Geïnteresseerde ouders kunnen zich tot 1 oktober aanmelden via de OR mail.  

 
Deze mensen worden uitgenodigd om kennis te komen maken met ons allemaal en vragen te kunnen 
stellen op 5 oktober van 19.30 – 20.30 uur 
 
Positie van secretaris staat nog open.  
Voorstel is om het notuleren los te koppelen van de secretarisfunctie.  
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Elke vergadering maakt iemand anders van de Ouderraad de notulen, iedereen komt minstens een 

keer aan de beurt.  
Actie: Wie wil de rol van secretaris overnemen?  
 
 
Nieuws uit de MR 
Wat is er besproken? 
-School is bezig een systeem te ontwerpen om docenten te beoordelen 
- de bevorderingsnormen  
- Start van het schooljaar en bijzonderheden (geen) 
- Lestijden en het nulde uur, met kerst worden deze geëvalueerd.  
- verbouwing, presentaties van architecten.  
-er is gevraagd om een formatieplan en een overzicht van de besteding van het NPO geld.  
 
Themadag  
De themadag georganiseerd door school: 
Actie: navragen wat de plannen zijn voor de themadag op school dit najaar.  
 
De themadag (avond) georganiseerd door de Ouderraad:  
Deze willen we organiseren na de Krokusvakantie.  
Thema: bijvoorbeeld social media gebruik  
Actie: allemaal nadenken over een thema en sprekers die we kunnen benaderen. Bij Rector navragen 
wat het budget is dat wij hebben voor deze thema-avond.  
Laurens Veltman van Digital Awareness benaderen, hij heeft ons gemaild dat hij een thema-avond 

over social media en gamen kan organiseren op het CLZ. 
Bas Velthuis benaderen bij de KNVB om te polsen of hij bij ons wil spreken voor een ‘vriendenprijs’ 
 
Vaststellen notulen 10 juni 2021 
De notulen zijn goedgekeurd door de aanwezigen. 
 
Data vergadercyclus 
Dinsdag 5 oktober: extra bijeenkomst om geïnteresseerden voor de OR te ontmoeten 
Maandag 11 oktober: vergadering met Rector 
Maandag 8 november  
Donderdag 9 december 
Woensdag 12 januari: vergadering met Rector 
Woensdag 16 februari 
Maandag 21 maart 
Dinsdag 19 april: vergadering met Rector 
Dinsdag 17 mei -datum moet nog goedgekeurd worden door Rector 
Donderdag 23 juni: etentje met Rector 
  
Ouderraad Mailbox 
We hebben het wachtwoord gekregen van de voormalige secretaris voor de Ouderraad mailbox. Er is 
een mail van een ouder die zich zorgen maakt over de lange schooldagen. 
We zullen reageren op de mail dat ze school er mee bezig is de situatie aan te passen.  
 



 
 

 

 

 
Wat verder nog ter tafel komt/rondvraag 
-Is het mogelijk een extra Open Dag in te plannen in oktober of november, voor ouders en leerlingen 

van groep 8 die vorig jaar de school alleen online hebben kunnen zien?  
We zullen dit navragen bij de rector 
 
-Het blijkt dat mails verstuurd aan de Ouderraad niet bij alle leden van de Ouderraad aankomen.  
Is het mogelijk een nieuwe mailbox voor de Ouderraad aan te maken waar alleen de huidige OR 

leden in zitten?  
 
- Er moet nog een bloemetje bezorgd worden bij een van de ouderraadleden die afscheid heeft 
genomen van de Ouderraad, dit wordt verzorgd 
 
-Is de fietsenstalling nog toereikend is nu er door de noodlokalen minder ruimte is om fietsen en 

brommers te stallen?  
Deze vraag schuiven we door naar de volgende vergadering wanneer de rector ook aanwezig is.  
 
Sluiting  
om 21.20 uur  
 
 
 
 
 
 
 


