
 

 

 

Notulen vergadering Ouderraad CLZ  
 
 

Datum: 23 juni 2022  

Tijd: 17.30 – 19.00 uur 

Voorzitter: Angelique 

Notulen: Broos 

Aanwezig: Marjo, Mark, Inge en Marieke  

Afwezig: Aziza, Ragna, Taco en Ester 

 

 

1. Welkom. 

De voorzitter opent de vergadering Ouderraad. 

 

2. Extra ingekomen agendapunten. 

Geen.   

 

3. Vaststellen notulen 16 mei 2022. 

Notulen van 16 mei 2022 zijn goedgekeurd. 

 

4. Vacature MR en Voorzitter/Secretaris. 

Er wordt een nieuwe kandidaat gezocht voor de MR samen met Marjo. Marieke stelt zich 

kandidaat.  De aanwezige OR-leden zijn hiermee akkoord. De voorzitter stuurt een email 

rond of er nog andere kandidaten belangstelling hebben ivm diverse afwezigen tijdens deze 

vergadering. Hierop is verder geen reactie meer gekomen. Marieke zal dus samen met Marjo 

de MR gaan vertegenwoordigen.  

 

Voor de vacature Voorzitter/Secretaris heeft Inge evt. belangstelling. Zij zal er over 

nadenken. Uiteindelijk ziet zij af van deze functie. Marjo zal de functie van 

voorzitter/secretaris overnemen.  

 

Voorkeur voor het maken van de notulen door een vaste notulist heeft een pré,aangezien het 

voorzitterschap en het maken van notulen niet praktisch is.  

De vraag is of iemand dit op zich wil nemen? Anders zal maandelijks de notulist rouleren.  

 

5. Mailbox Ouderraad. 

Veel aanmeldingen voor de 2e thema-avond. Indien er teveel aanmeldingen zijn degene 

afmelden die al bij de 1e thema-avond zijn geweest. Met Rob het beleid bespreken om 

mensen af te zeggen die al geweest zijn zodat andere ouders ook de gelegenheid krijgen.  

 

Achteraf bleek dit niet nodig geweest te zijn.  Er was voldoende ruimte.   

 

Diverse reacties van bedrijven die iets voor de school kunnen betekenen. Hier doen wij als 

Ouderraad verder niets mee.  

 

6. 2e Thema-avond CLZ 

Zoals bij punt 5 al aangegeven zijn er veel aanmeldingen. Wie van de OR zijn aanwezig? 

Zij worden verwacht tussen 19.15 – 19.30 aanwezig te zijn. 

 

7. Nieuws uit de MR.   



 

 

 

De lessentabel is goedgekeurd. Frans komt te vervallen bij alle TL-klassen. Er is een 

uitvloeiïngs-regeling voor de scholieren die nu al gestart zijn.  

Het gaat hier om bezuinigingen,dit geldt voor de nieuwe instroom van TL-leerlingen.  

Bij 2-talig onderwijs is Frans een verplicht vak tot en met de 2e klas en daarna wordt het een 

keuzevak.  

 

Vertrek Rob: De vacature voor rector is nog niet vervuld.  

Over de verbouwing is verder geen nieuws. Deze wordt uitgesteld.   

 

8.  Wat verder ter tafel komt.     

Hoe staat het met de invulling van de Leerlingenraad? Het stond wel op de agenda maar de 

MR is hier niet aan toegekomen ivm de lessentabel.  

Weekbericht zal niet meer binnen de OR worden verzonden ivm privacy.  

 

10. Sluiting .  

De volgende vergadering zal plaatsvinden op een nog nadere te bepalen datum in het nieuwe 

schooljaar.  

 

Broos en Angelique bedanken iedereen voor de fijne samenwerking van de afgelopen jaren 

en wensen de overige en nieuwe leden veel succes met de Ouderraad. 

 

  

 


