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Notulen vergadering Ouderraad CLZ  
 

 

Datum: 9 december 2021 (online) 

Tijd: 19.30 – 21.00 uur 

Voorzitter: Angelique 

Notulen: Broos 

Aanwezig: Marjo, Ragna, Ester, Taco, Mark, Inge, Marieke, Aziza en Broos 

 

1. Welkom en de voorzitter opent de vergadering Ouderraad.  

 

2. De nieuwe leden van de Ouderraad hebben zich voorgesteld en zijn vanaf deze 

vergadering aangesloten. Dit zijn Inge, Aziza, Marieke en Broos. Allen welkom.  

 

3. Notulen van 8 november zijn vastgesteld. Deze zullen gepubliceerd worden op site 

van het CLZ. 

 

4. De online lessen zijn nog wel een punt. Is er een protocol voor het volgen van online 

lessen? Er zijn ook kinderen die in quarantaine moeten i.v.m. huisgenoten die Corona 

hebben. Je moet aangeven bij je ziekmelding of je kind ziek is of in quarantaine zit. 

Bij het laatste kunnen de leerlingen de les wel volgen online. Er moet in het systeem 

worden vermeld dat de leerling ziek is of een online les wil volgen maar de docenten 

zetten de Meet niet standaard aan. Ervaring is dat je dan aan een klasgenoot moet 

vragen of de docent de Meet wil aanzetten of je moet een mail sturen naar de docent.  

Vraag: als een hele klas in quarantaine gaat dat dan de docent moet omschakelen.  

Aan het secretariaat zal worden gemeld of ze de info inzake les volgen tijdens Corona 

nogmaals wil rondsturen aan de ouders. Dit zal direct worden gevraagd.  

Dit is de dag erna rondgestuurd.  

 

5. Nieuws uit de MR: De verbouwing van de school. Er is nog geen aannemer bekend 

maar wel een architect. De kandidaat aannemers kunnen bieden onder gesloten 

omslag.   

 

Lesurentabel, er worden meer lesuren gegeven dan vergoed, er zijn nog geen 

voorschriften over hoeveel lesuren per welk vak er worden gegeven, dat bepaal je als 

school zelf.  Daarom zal de lesurentabel de komende tijd worden aangepast. 

Verschillende vakgroepen hebben een voorstel moeten doen welke uren (in welke 

jaarlagen) eraf zouden kunnen.  Er is nu ook een mogelijkheid voor DSD-examen, 

Duits op een hoger niveau, minimaal cijfer moet je een 6 staan.   

 



 
 

 2 

De veiligheid op school: In de fietsenkelder voelen leerlingen zich niet prettig, 

daarom komt er extra surveillance in de fietsenkelder. Door Corona moet iedereen 

weer in het gareel na terugkomst op school. Voor de conciërges alleen is dit niet te 

doen dus daarom verzoek gedaan aan docenten om te assisteren.  

 

De schoolgids bestaat uit 60 pagina informatie over het CLZ, informatief en 

uitgebreid en het staat ook online.   

 

Ook de Open Dag op 15 januari zal niet fysiek doorgaan. Afgelopen 3 weken zijn alle 

groep 8 langs geweest maar zonder ouders. Vorig jaar was de Open dag online en het 

was toen heel druk. Een extra Open Dag is niet mogelijk i.v.m. afspraken binnen het 

Samenwerkingsverband en dat zou oneerlijke concurrentie zijn. Online konden de 

ouders toen wel vragen stellen als de kinderen geïnteresseerd zijn.  De schoolgids kan 

dan als naslagwerk geraadpleegd worden.  

 

Wordt dit naar de ouders gecommuniceerd dat de fysieke Open Dag niet door kan 

gaan? Vorig jaar kon je wel online de school door en er werden vakken getoond. Bv. 

2-talig en natuur- en scheikunde. Deze dag kan niet verplaatst worden i.v.m. 

doorgeven van de schoolkeuze van de groep 8 voor eind januari 2022.  

Hierover zal navraag gedaan worden bij de rector of er wel een online Open dag komt. 

Die heeft direct gereageerd dat de online Open Dag op 15 januari 2022 doorgaat.  

 

6. Geen bijzonderheden Mailbox Ouderraad 

 

7. Themadag 2021. Op verzoek van de rector zou half december Steven Pont een fysieke 

thema-bijeenkomst verzorgen op school. Hij is enthousiast maar momenteel is het 

fysiek niet mogelijk dus wordt dit verplaatst naar het voorjaar 2022. Er wordt nu naar 

nieuwe data gekeken. Er staat in het weekbericht dat er nog 2 thema-bijeenkomsten 

zullen worden georganiseerd in 2022 met als thema: Geloof op het CLZ? En CLZ 

cultuur wat is dat? Dus volgend jaar 3 thema-bijeenkomsten.  

 

8. Open Dag 15-01-2022 is reeds besproken onder punt 5 Mededelingen MR. Eventuele 

invulling wie vanuit Ouderraad de 15e de vragen kan beantwoorden. Dit zullen we 12 

januari bespreken.  

 

9. Vraag hoe het staat met de nieuwbouw van de school, verbaasd dat er nog geen 

aannemer is gekozen. Zie punt 5 Nieuws uit de MR. De planning is om in januari 

2022 te starten.  
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Vraag hoe het staat het aantal lesuren t.o.v. wat het Rijk vergoed, het gaat om grote 

bedragen. Vanuit de MR, vakken weghalen in de onderbouw en die niet voor het 

eindexamen zijn en bij de bovenbouw meer uren om het gelijk te krijgen. Er is 

ongerustheid er veel lesuitval was, er is extra ingepland zodat er bij lesuitval toch 

voldoende uren zijn. Dit wordt door de MR bewaakt.  

Zie ook agendapunt 5. 

 

10. De eerstvolgende vergadering zal online plaatsvinden op woensdag 12 januari 2022 

om 19.30 uur. Vanaf 20.00 uur zal de rector aansluiten.  


