
 

 

 

 

 

Notulen vergadering Ouderraad CLZ d.d 20 september 2021 
 
 

Datum 11 oktober 2021 
Tijd 19.30-21.20 uur 
Voorzitter Angelique 

Notulen Ester   
Aanwezig Angelique, Ester, Marjo, Rob  
Afwezig Mark, Taco, Ragna 

 
 
Deel met Rob.  

 
Welkom en opening van de vergadering door Angelique om 19.40 uur.  
 

Bouw 
Start bouw in feb 2022 dus ze lopen dan 3 weken achter op schema ivm 
toevoegen ventilatie in het oude deel.  

In december wordt duidelijk wat er in de enveloppen zit qua prijs, daarna 
kijken met welke aannemer verder.  Momenteel nog 4 aannemers over. 
11 bedrijven zijn aanvankelijk gestart. Ze moesten o.a. 

referentieprojecten opgeven, omzetcijfers delen, ervaring met 
utiliteitsgebouwen, oud en nieuw op elkaar aan laten sluiten. Total som 
rond de 5 miljoen. Bouw gaat ongeveer 2 jaar duren.  

 
Rooster 
Rooster is omgegooid, 0-de uur gaat aan het eind van de dag in de vorm 

van steunlessen, gaat na de herfstvakantie in, er is tevreden gereageerd 
door leerlingen en ouders.  
 

Reizen 
VO Raad (overkoepelende landelijke organisatie) heeft een reglement 
opgesteld. Je mag niemand weigeren die mee wil op een reis. Om de dag 

een officiële test tijdens reizen, waar de school voor moet betalen. 
Hierdoor worden reizen eigenlijk niet te doen.  
 

NPO  
Ze gaan in kaart brengen hoe de kinderen ervoor staan: hoe gaat het met 
ze en hoe zijn de cijfers. Soort stoplichtenkaart maken per leerling om het 

inzichtelijk te krijgen. Voor de vakantie heeft een groep de verplichting 
meegekregen om steunlessen te volgen. Na de vakantie gaan de docenten 
dat opnieuw bepalen.  

 
 
 



 

 

 

 

 

Extra open dag voor december 
Rob wil niet door de afspraken heen fietsen die er al liggen met de andere 
scholen uit de regio over open dagen. Hij wil wel bespreken wat er 

eventueel mogelijk is om wel te doen.  
 
 

Catering is duur 
Het is een nieuwe cateraar, de vorige is omgevallen tijdens corona. 

broodje kost 2,10 – 2,40.  

Rob gaat wel in gesprek, afspraak is dat de cateraar de prijsstijgingen 
voorlegt, assortiment deelt, en gezonde producten aanbiedt.  

 

 
 
Fietsenstalling 

Dit jaar 100 leerlingen meer dan ze gewend zijn. Er komt een grotere 
fietsenstalling buiten. Er moeten ook 3 noodlokalen bijgeplaatst 
straks dus woekeren met ruimte.  

Kelder wordt voor de helft kluisruimte. Nu ook meer toezicht in de 
fietsenkelder bij de start en einde van de schooldag.  

 

 
 
 

Deel zonder Rob 
 
Nieuwe OR leden.  

4 mensen hebben gereageerd. Woensdagavond uitnodigen 
kennismakingsgesprek. Om 20:15 op school.  
Anders ma 25 okt als alternatief.  

 
Thema-avond 
Steven Pont tip van Rob 

Bas Nijhuis heeft Ester geprobeerd.  
Nemen we mee naar de volgende keer.  


