
 

 

 

 
 
 

Notulen vergadering Ouderraad CLZ  
 

 

Datum: 19 april 2022  

Tijd: 19.30 – 21.00 uur 

Voorzitter: Angelique 

Notulen: Broos 

Aanwezig: Marjo, Ragna, Taco, Inge, Ester, Aziza en Marieke (Rob vanaf 20.00 uur) 

Afwezig: Mark 

 

 

1. Welkom. 

De voorzitter opent de vergadering Ouderraad. 

 

2. Extra ingekomen agendapunten. 

• Lessentabel  

• Leerlingenraad  

 

Lessentabel. 

Er is een voorstel om meer uren vrij te maken voor mentoraat. Frans zal worden afgeschaft 

voor TL. Na 2 jaar brugklas stroom je naar de Havo dan is Frans verplicht vak. Dan moet je 

extra bijles nemen om Frans bij te scholen. Na het 3e jaar Havo kun je Frans weer laten 

vallen. De reden voor het afschaffen van Frans is dat er te weinig leerlingen voor Frans 

kiezen (klas moet minimaal uit 21 leerlingen bestaan om quitte te spelen) en daardoor de 

klassen te klein zijn. De afschaffing voor Frans bij TL zijn ook vanwege bezuinigingen.  

 

Nu hebben leerlingen Nederlands, Engels, Duits en Frans. Het kost al veel moeite en energie 

voor Engels en Duits en dan houdt het voor Frans op.  Dus 3 vreemde talen is teveel en 2/3 

haalt geen voldoende voor Frans. Duits is makkelijker dan Frans. Nog geen 10% kiest Frans 

en leerlingen zakken dan door een slecht cijfer voor Frans en moeten dan zelfs van school af 

en moeten dan van TL naar Kader.  

 

Voor Grieks en Latijn zijn er wel kleine klassen maar dit is noodzakelijk voor het 

Gymnasium.  

 

Zie ook agendapunt 10.  

 

Leerlingenraad. 

Leerlingenraad is een zelf verkozen selecte groep leerlingen uit 5V. De leerlingenraad zal 

door leerlingen uit elk niveau vertegenwoordigd moeten worden. Zoals de samenstelling nu is 

is er geen afspiegeling van alle niveaus van de school. 

 

3. Vaststellen notulen 21 maart 2022. 

Notulen 21 maart 2022 zijn goedgekeurd. 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. OR-reglement. 

De OR is in ieder geval niet voor individuele zaken of incidenten alleen voor structurele 

zaken. 

 

5. Aanvulling Ouderraad. 

Na het examen van 2022 vertrekken er ouders uit de Ouderraad. Er ontstaan dan vacatures. 

Na de zomervakantie starten met werven ook in de brugklas, voornamelijk ouders van 

kinderen uit TL, dit is nu ondervertegenwoordigd in de Ouderraad. 

 

6. Mailbox Ouderraad.   

Voor de Thema-avond op 2 juni a.s. zijn er inmiddels 86 aanmeldingen. Totaal is 135 ouders 

het maximum.  Even afwachten tot na de meivakantie dan evt. nog een reminder rondsturen 

via Marianne. De komst van Steven Pont voor 2 juni is inmiddels bevestigd.  

 

Er kwam een aanvraag binnen voor een interview met de OR voor een afstudeeropdracht. 

Hij is ook uitgenodigd bij de MR maar hij is niet gekomen. Dus bij deze afgehandeld. 

 

7. Themadag CLZ voorjaar 2022.  

Wie kan assisteren bij de Thema-avond? Ragna, Marjo, Mark, Ester, Aziza, Inge, Angelique 

en Broos geven aan te kunnen assisteren.  

 

8. Buitenland reizen.   

Er was een initiatief genomen vanuit klas 3 GT om zelf een buitenland-reis te organiseren 

onder schooltijd. Afdelingsleider en rector hebben nee gezegd. Een accommodatie was al 

volgeboekt en andere eigenaar wil zo’n grote groep niet. Dus er is niets geboekt.  

 

Er wordt gewerkt met gastgezinnen en daar zijn afspraken mee gemaakt en dat kan niet 2 x. 

De Rome-reis zou b.v. wel kunnen maar de eindstreep halen is belangrijker dan een 

buitenlandreis. Het is organisatorisch en financieel ook moeilijk. De vrijwillige ouderbijdrage 

wordt niet door iedereen betaald. Zo’n reis kost gemiddeld 500-600 euro per persoon. Er 

worden wel reizen in Nederland georganiseerd maar dat is blijkbaar niet goed genoeg. Tevens 

zijn er al veel kosten gemaakt want de reis moet in januari al geboekt worden en als het niet 

doorgaat dan is het geld verloren. We hopen dat volgend schooljaar wel weer alles normaal 

georganiseerd kan worden.  

 

Tevens moet er voorlichting gegeven worden aan de ouders over de Ouderbijdrage. Hiervoor 

moet begrip gekweekt worden waar de Ouderbijdrage voor dient. Rector neemt dit ter harte.  

 

9. Gewenst/Ongewenst gedrag. 

In alle brugklassen heeft men geïnventariseerd of leerlingen zich veilig voelen op school. Er 

is een vertrouwenspersoon waar kinderen zich kunnen melden. Dit is alleen voor brugklassers 

en evt. klassen waar meer instroom is.  

 

10. Nieuws uit de MR.  

De verbouwing valt buiten de exploitatie- kosten en er wordt nog gezocht naar een nieuwe 

aannemer. Verder zie punt 2.  

 



 

 

 

 

 

 

 

11. Veiligheid op school.  

Er komen signalen binnen dat leerlingen zich onveilig voelen en gepest worden op school. 

Deze voorvallen moeten gemeld worden zodat er iets aan gedaan kan worden. De leerling 

kan naar de mentor, afdelingscoördinator of vertrouwenspersoon gaan. Leerlingen durven dit 

niet te melden uit angst voor wraak. De school moet dit wel weten, het moet wel gemeld 

worden! Je moet zorgvuldig met je mening omgaan. Leerlingen hebben geen behoefte aan 

een gesprek. Onveilig gevoel moet er niet zijn en er moet geen angst zijn voor de 

consequenties om dit te melden. Dit zal besproken worden met de afdelingscoördinatoren.  

 

Hoe krijgen we de basisveiligheid weer terug, het gaat om respect naar elkaar toe.  

 

Is er aandacht voor individuele belangen? In de klas gaat het goed want dan is er een docent 

bij maar in de pauzes zijn er groepjes die zich van elkaar afscheiden. Wellicht kan dit tijdens 

de burgerschapslessen onder de aandacht worden gebracht.  

 

12. Functionering docenten. 

Dit agendapunt zal in de eerstvolgende vergadering worden besproken.  

 

13. Wat verder ter tafel komt. 

Inschrijvingen CLZ voor nieuwe leerlingen voor komend schooljaar is 333. 

De 1275 totaal wordt dan 1400 leerlingen incl. uitstroom. De Breul heeft minder 

inschrijvingen. Dit veroorzaakt wel een huisvestingsprobleem. Er is nu wel voldoende werk 

voor alle docenten ondanks de wijzigingen van de lestabel.  Dit heeft dus geen consequenties 

voor de docenten.  

 

14. Sluiting.  

De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 16 mei 2022 om 19.30 uur.  

 


