
 

 

 

 

 

Notulen vergadering Ouderraad CLZ  
 

 
Datum:  8 november 2021 

Tijd:  19.30-21.00 uur 

Voorzitter:  Angelique Karelse 
Notulen: Mark 

Aanwezig:  Marjo, Ragna, Esther, Mark  

Afwezig:  Taco 
 

 
1. Welkom en Opening vergadering Ouderraad 

 

2. Kennismaken nieuwe leden Ouderraad 
 

3. Vaststellen notulen 11 oktober 2021 - Vastgesteld 
 

4. Vacature Secretaris Ouderraad – R. wil overwegen om het te gaan doen, in ieder geval 

de volgende keer. Onduidelijk is even wat er naast notulen nog meer bij komt kijken. 
Een andere optie is een van de nieuwe (aspirant) leden die de functie mogelijk wil 

vervullen. Donderdag 18 november 19:30 uur vindt de kennismaking met aspirant 

leden plaats, daarna besluiten we wie we laten toetreden. Voorzitter stuurt 
uitnodiging. A. belt T. met de vraag of hij nog lid wil blijven aangezien hij de laatste 

paar vergaderingen niet aanwezig is geweest. 
 

5. Ingekomen agendapunt: (on)veiligheid op school o.a. op het gebied van geaardheid 

mbt gedrag van leraren naar leerlingen – volgende vergadering met Rob in januari 
vragen wat de procedure is wanneer een mentor een klacht krijgt over dergelijk 

gedrag van een docent, neemt die met de betreffende docent contact op, of met de 
(con)rector? 

 

6. Nieuws uit de MR – onderwerpen van morgenavond worden kort doorgesproken. OR 
vraagt zich af hoe de steunlessen bevallen, is er voldoende en kwalitatief goede 

begeleiding? Zijn alle ouders en kinderen voldoende op de hoogte van de 
mogelijkheden om hier gebruik van te maken? Wanneer komt een leerling hiervoor in 

aanmerking? 

 
7. Definitieve data vergadercyclus – wordt door voorzitter rondgemaild met enkele 

nieuwe data vanwege feestdagen/vakantie. 

 
8. Mailbox Ouderraad – geen nieuws. 

 
9. Themadag CLZ voorjaar 2022 – Steven Pont komt 14 of 15 december in principe voor 

een presentatie. Op initiatief van Rob, onderwerp betreft omgang met pubers. 

Bijeenkomst vindt fysiek plaats. Wordt morgen nagevraagd bij Rob of dit namens hem 
wordt georganiseerd of namens OR, wanneer de datum wordt gecommuniceerd, hoe 

aanmelding plaatsvindt, etc. 
 

10.  Wat verder ter tafel komt – hoe borgen we dat actiepunten daadwerkelijk worden 

uitgevoerd en niet vergeten worden? Aan het begin van elke vergadering even 
doorlopen, vast agendapunt. 

 

11.  Sluiting – 21:30 uur. 


