
 

 

 

 

 

 

 
Notulen vergadering Ouderraad CLZ  
 

 

Datum: 21 maart 2022  

Tijd: 19.30 – 21.00 uur 

Voorzitter: Angelique 

Notulen: Broos 

Aanwezig: Marjo, Ragna, Taco, Inge  

Afwezig: Mark, Ester, Aziza, Marieke 

 

 

1. Welkom. 

De voorzitter opent de vergadering Ouderraad. 

 

2. Extra ingekomen agendapunten. 

Er zijn geen extra ingekomen agendapunten maar onderstaande zaken zijn wel aan de orde 

geweest.  

 

Er is geklooi met aanstekers, dit gebeurt vaak in de fietsenkelder of in de kleedlokalen tijdens 

de gymlessen. 

 

Veiligheid: leerlingen 4 Havo-Gymnasium voelen zich niet veilig, m.n. door een groep die 

gauw “aangebrand” zijn. Kinderen durven dit niet te melden omdat ze dan nog meer in de 

problemen komen. Voorbeeld: er is een TL examenklas die niet te handhaven is. 

 

Beide zaken zullen bij de volgende vergadering met de rector worden besproken.  

 

1 x per jaar kan er een enquête anoniem ingevuld worden waar o.a. bovenstaande zaken 

aangegeven kunnen worden. 

   

Aanmeldingscijfers? Grote groei in het VMBO. Er wordt al meer een keuze gemaakt voor de 

Breul. Dit komt omdat bepaalde groepen leerlingen binnen het CLZ de baas zijn. 

Wat is hierin het beleid? 

 

3. Vaststellen notulen 21 maart 2022. 

Notulen 21 maart 2022 zijn goedgekeurd. 

  

4. Nieuws uit de MR. 

Lessentabel: Er moeten lesuren verminderd worden, er moet een X aantal uren les worden 

gegeven, maar het is nog niet bekend voor welke vakken, de bovenbouw wordt gevraagd om 

een voorstel voor welke vakken te minderen. Voorstel wordt in de eerstvolgende MR 

getoond. 

Alle secties mogen met een voorstel komen. Eén vakgroep zal de klos zijn, minder uren 

betekent ook minder werk/inkomen. 

Verbouwing: plan is om dit in meerdere jaren op te delen, maar dit is niet realistisch. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn ook veel ouders die in het vastgoed werkzaam zijn, waarom wordt er van die kennis 

geen gebruik gemaakt? 

 

 

5. Mailbox Ouderraad. 

 

Een 3e jaars student heeft meerdere gremia benaderd binnen het CLZ voor een 

afstudeerproject om het CLZ duurzamer te maken. Hij is uitgenodigd om aan te sluiten op 

maandag 28/3 bij de MR.  

 

6. Thema-avond CLZ.  

De data zijn doorgegeven aan Steven Pont voor de Thema-avond in het voorjaar. Het thema 

is dit jaar Puberen – Covid. “Je moet je niet ergeren aan pubers.” 

Zodra deze datum bekend is zal er een uitnodiging naar de ouders verzonden worden.  

Dit is inmiddels gedaan. Datum is donderdag 2 juni 2022. De thema-avond zal fysiek 

plaatsvinden en helaas vol = vol, ouders kunnen zich per email aanmelden via de mail van de 

Ouderraad.  

De ouders worden welkom geheten en voor bloemen wordt gezorgd. Graag helpen met 

koffie/thee bij de ontvangst. 

 

7. Buitenland reizen.  

De klas 3GT heeft het initiatief genomen om zelf een buitenland reis te organiseren. Dit 

willen ze onder schooltijd realiseren en ouders en docenten gaan mee.  We hebben extra geld 

ontvangen om de achterstand weg te werken i.v.m. Corona en dan willen ze een week onder 

schooltijd vrij voor een reis. Dit is niet acceptabel.  Er moet perspectief geboden worden voor 

andere mogelijkheden van reizen volgend schooljaar, maar dit moet dan wel 

gecommuniceerd worden. Wat is het beleid, volgende keer met de rector bespreken. 

 

8. Gewenst/Ongewenst gedrag.  

Er is een email binnengekomen over de uitspraak van een docent. Dit ging over een 

roosterwijziging die door foutieve communicatie wel door ging en leerlingen er niet waren en 

zich moesten melden bij de conciërge. 

Maar deze docent heeft dit nooit zo bedoelt. Wil een ieder thuis bij de leerlingen navragen of 

hier iets meer over bekend is. 

 

9. Leerlingenraad. 

 Het blijkt dat de samenstelling van de leerlingenraad een select groepje is, het is nu geen 

afspiegeling van de school van alle richtingen zoals bij de Ouderraad maar een “zelfverkozen 

vriendengroepje”.  

 

10. Wat verder ter tafel komt.  

Geen andere punten.  

 

11. Sluiting.  



 

 

 

 

 

De volgende vergadering zal 

plaatsvinden op dinsdag 19 april 

2022 incl. rector.   


