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Notulen vergadering Ouderraad CLZ  
 
 

Datum: 16 februari 2022 

Tijd: 19.30 – 21.30 uur 

Voorzitter: Angelique 

Notulen: Broos 

Aanwezig: Marjo, Ester, Mark, Marieke en Aziza 

Afwezig: Ragna, Taco en Inge 

 

1. Welkom en de voorzitter opent de vergadering Ouderraad.  

 

2. Extra ingekomen agendapunten:  

Waarom geen buitenlandreizen? : Er is een initiatief van leerlingen om een 

buitenlandreis te organiseren onder schooltijd. Eén van de docenten vindt dit een 

prima plan en vele ouders stemmen hiermee in. Er zijn ouders die speciaal voor het 

CLZ hebben gekozen vanwege de buitenlandreizen. Normaal worden de buitenland 

reizen georganiseerd met een doel (taal en land leren kennen). Kunnen de ouders die 

dan meegaan dit aan en is er dan bijvoorbeeld een VOG nodig?  Indien dit onder 

schooltijd is, is het CLZ verantwoordelijk.  Door Covid-19 was dit al 2 jaar niet 

mogelijk.  Dit moet duidelijk gecommuniceerd worden naar de ouders aangezien er 

ook geen ander alternatief geboden wordt door school. Dit wordt opgenomen in de 

MR-vergadering.  

 

Er is in september 2021 nog wel een reis naar Rome geweest. Alle leerlingen waren 

gevaccineerd, hoefden dus niet getest te worden. Anders moet er bij elk bezoek (bv. 

museum) dat kost veel tijd en geld. Daarna zijn er geen reizen meer geweest i.v.m. 

Covid-19. Daardoor is er ook een reis geannuleerd. Dit heeft veel geld gekost.  

 

Frequentie Ouderraad-vergaderingen:  

Hoe gaat het met de frequentie van de OR-vergaderingen? OR-vergadering is 1 x per 

maand. Nu onderwerpen die steeds worden herhaald. Door Covid-19 zijn er 

onderwerpen die terugkeren aangezien er op dat moment niets mee gedaan kan 

worden maar nog wel steeds actueel blijven. We hebben nu nieuwe ouders in de OR, 

dus daardoor ook weer nieuwe onderwerpen. Er kan weer een thema-avond 

georganiseerd worden en ook bv. de verbouwing is een terugkomend item op de 

agenda. We hebben besloten dat de vergadering 1 x per maand blijft doorgaan 

afhankelijk of er acute onderwerpen zijn en dan wel of niet annuleren, dus flexibeler 

met de vergadering omgaan. 

 

3. Notulen van 12 januari 2022 zijn vastgesteld. Deze zullen gepubliceerd worden op 

site van het CLZ. 
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4. Nieuws uit de MR: 

Lestabellen: de vakgroepen moeten een plan indienen voor het inkorten van de 

lesuren. Er wordt nu 35 uur per vakgroep per week lesgegeven en dit moet naar 32 

uur. De school krijgt 32 uur les vergoed maar er wordt nu 35 uur lesgegeven en de 

school betaald ook voor 35 uur. In elke klas moeten er 3 lesuren af en ook is de vraag  

geldt dit voor alle vakken? De vakgroepen durven hier geen besluit over te nemen.  

De vraag aan de OR is: als er suggesties zijn graag, dan kan dit meegenomen worden 

naar de MR. Ook wordt er gekeken hoe vergelijkbare scholen dit doen. Van welke 

vakken moeten er dan uren afgehaald worden. De leerlingen geven zelf voorkeur aan  

Aardrijkskunde en Geschiedenis of moet er gekeken worden naar de vakken waar de 

klassen de beste resultaten behalen? Het is erg gecompliceerd.  

Ingekomen vraag: waarom wordt sport gehalveerd in uren? Nu is het bv: 2 x 1 uur in 

het eerste half jaar en 2 x 2 uur in het 2e halfjaar. Dit wisselt per halfjaar. Dus de sport 

is niet gehalveerd, ligt dus aan de periode van het jaar of je 2 uur of 4 uur per week 

sport hebt.  

 

Over de verbouwing is nog steeds niets bekend. Er was nog maar 1 aannemer en de 

prijs was veel te hoog. De aanbesteding moet dus geheel overnieuw waardoor de 

verbouwing nog verder wordt uitgesteld.  

 

5. Mailbox Ouderraad: Er is een mail binnengekomen over de filmpjes die op school 

gemaakt worden, zgn. challenges (TikTok). Aan ouders moet kenbaar worden 

gemaakt hoe om te gaan met Social Media. Er worden door leerlingen veel foto’s en 

filmpjes gemaakt en gedeeld. Veel leerlingen kennen hier de regels niet van. Idee is 

om een voorlichtingsavond te geven (Thema-avond Playback) aan ouders en 

leerlingen. Evt. ook posters ophangen in de school met pictogrammen. Dit zal worden 

besproken in de MR.    

 

6. Coronanieuws binnen CLZ: Er zijn op dit moment 15 docenten ziek en veel docenten 

afwezig i.v.m. bijscholing TTO. Hierdoor is het rooster een “gatenkaas”.  

Er zijn ook kinderen die positief getest zijn maar geen klachten hebben maar daarom 

toch naar school gestuurd worden.  

Voor de toetsweken waren er veel online-lessen, toch blijkt dat de Meet niet altijd 

door de docent wordt aangezet en ook waren er storingen. Dit wordt doorgegeven 

zodat dit weer onder de aandacht wordt gebracht.  

 

7. Toetsen na vakantie: Na de kerstvakantie waren er in 4 dagen 3 toetsen, mag dit? 

Is er een toets- en/of vakantiebeleid?  In de vakantie ben je vrij en leerlingen moeten 

dan, indien ze op vakantie gaan, ook tijdens de vakantie leren. Dit bepreken in de MR 

en wat zijn de prioriteiten? 
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8. Weekbericht CLZ: Dit bericht is bestemd voor de docenten van het CLZ. Dit bericht 

wordt wekelijks rondgestuurd aan de leden van de Ouderraad. De nieuwe leden zullen 

ook worden toegevoegd aan het emailbestand.  Tevens is er ook een app-groep voor 

de Ouderraad, de nieuwe leden zullen door de beheerder worden toegevoegd.  

 

9. Themadag CLZ voorjaar 2022: Secretariaat mailen voor data wanneer de themadag 

kan plaatsvinden. Rond of na Pasen (rond 19-21 april 2022). Er zal contact 

opgenomen worden met Steven Pont zodra er data bekend zijn.   

 

10. Wat er verder nog ter tafel komt: De klassen 5 Havo en 6 VWO waren dit jaar  

uitgenodigd om klassikaal naar de Hogeschool Utrecht te gaan aangezien zij vorig 

jaar niet in de gelegenheid zijn geweest een Open Dag te volgen.  Ook de mentoren 

zouden hierbij aanwezig zijn. I.v.m. de vele aanmeldingen worden nu alleen weer 4 

Havo en 5 VWO uitgenodigd. Veel leerlingen uit 5 Havo/6VWO hebben nog geen 

keuze kunnen maken. Zij kunnen nu alleen individueel naar een Open dag gaan of 

online Open dagen volgen.  

 

Vanuit de Universiteit Utrecht is er The Rector’s League. Hierbij geven docenten 

gastcolleges op het VWO. Er wordt verteld over het vakgebied om zo leerlingen voor 

te bereiden op de Universiteit. Leerlingen kunnen zich dan voor een vakgebied of 

studierichting opgeven.  Dit zal naar de Ouderraad gemaild worden en doorgestuurd 

worden naar de school.  

 

Tevens wordt er gemeld dat de brugklassers vorige week veel lessen hebben gemist. 

Worden deze uren ingehaald? Het antwoord is nee, want er worden al meer uren 

lesgegeven dan nodig is. 

 

De volgende vergadering is op: maandag 21 maart 2022 om 19.30 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 


