
 

 

 

Notulen vergadering Ouderraad CLZ  
 
 

Datum: 16 mei 2022  

Tijd: 19.30 – 21.00 uur 

Voorzitter: Angelique 

Notulen: Broos 

Aanwezig: Marjo, Ragna, Taco, Mark, Inge en Marieke  

Afwezig: Aziza en Ester 

 

 

1. Welkom. 

De voorzitter opent de vergadering Ouderraad. 

 

2. Extra ingekomen agendapunten. 

• Franse bijles  

• Leerlingenraad   

 

Franse bijles: 

Als je het 3e leerjaar kiest voor Frans hoeft men geen bijles te nemen want de school biedt 

een aparte module aan.  

 

Leerlingenraad: 

De leerlingenraad bestaat voornamelijk uit VWO-leerlingen. Leerlingen uit de andere 

niveau’s moeten aangewezen worden of ze moeten zichzelf melden. De leerlingenraad gaat 

buiten de Ouderraad om. Ouders moeten hun eigen kind stimuleren om deel te nemen aan de 

leerlingenraad. Dit moet meer gepromoot ook binnen de school (mentor etc.). Daarom wordt 

het op de agenda van de MR gezet en later teruggekoppeld.   

  

3. Vaststellen notulen 19 april 2022. 

Notulen van 19 april 2022 zijn goedgekeurd. 

 

4. Mailbox Ouderraad. 

Na 2e mail waren er meer inschrijvingen, helaas hebben we veel ouders teleur moeten stellen 

omdat we meer inschrijvingen kregen dan er plaatsen beschikbaar waren.   

 

5. Vertrek rector. 

De Medezeggenschapsraad, Afdelingscoördinatoren, Docentenraad, Sectievoorzitters, 

Onderwijs ondersteunend personeel en de Ouderraad hebben hun visie kunnen geven over de 

profielschets rector aan de Galan Groep.   

 

Hieruit zal een Benoemingsadviescommissie worden samengesteld.   

De Ouderraad wil op de hoogte gehouden worden over de voortgang van de procedure.  

Dit alles zal vertrouwelijk worden behandeld.  

 

 

6. Themadag CLZ voorjaar 2022.   

Voor de Thema-avond op 2 juni a.s. zijn er inmiddels 121 aanmeldingen. De OR is om 19.00 

uur aanwezig om te assisteren.  Donderdag 9 juni 2022 worden er door de Ouderraad bubbels 

geschonken ivm examenuitslagen voor de leerlingen.  



 

 

 

 

7. Nieuws uit de MR.   

De lessentabel is nog niet goedgekeurd. Om Frans te laten vervallen bij het VMBO-TL zal er 

nog een argumentatie moeten komen.  

 

Vertrek Rob: Er is een gesprek met de Galan Groep. De vraag van hen is wat moet de 

profielschets voor rector zijn? Woensdag 18 mei moet de profielschets en vacature zijn 

geplaatst. Er zijn veel uitdagingen voor de nieuwe rector o.a. huisvesting leerlingen, 

verbouwing en lessentabel.   

 

8. Functioneren docenten.    

Dit onderwerp is door tijdgebrek niet aan de orde gekomen.  

 

9. Wat ter tafel komt.  

De punten en vragen die bij Rob zijn neergelegd worden die overdragen naar volgend jaar 

(nieuwe rector)?  Op 23 juni zal de laatste vergadering van de Ouderraad plaatsvinden voor 

dit schooljaar 2021/2022. 

 

10. Sluiting 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 23 juni 2022 om 17.30 uur.  

 


