Verslag Ouderraad Cobbenhagenmavo en Cobbenhagenlyceum
13 juni 2019
Aanwezig: Carla Buijsman (voorzitter), Ronald Verschuren, Lucas Prinsen, Marleen van Bunnik
(verslag) Will Loermans, Monica Rojas, Niek de Cock, Ad Poulisse, Adriënne van Pelt, Nami Gül
Afmeldingen: Ouahib El Aissoui, Paul van Lon, Cynthia van Boxtel, Karen Nijenhuis, Babette Willemse
en Monique van Nunen
1. Opening en vaststellen agenda
Carla opent de vergadering. Voor de inzet van de ouderbijdrage en het reizenprogramma worden
kopieën van uitgedeeld. Het jaarrooster is niet beschikbaar.
2 ouderraadleden hebben zich definitief afgemeld.
2. Goedkeuring notulen 21 februari 2019
Bloemetje is niet aangekomen. Komt alsnog.
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan Monique.
3. Ingekomen stukken
Mail over het jaarboek mavo is over het hoofd gezien, maar via Monique door Will opgepakt. Na
check bleek dat we de mail wel hebben gehad.
4. MR (2College) en GMR (OMO)
Bij OMO verlaat de voorzitter van de raad van bestuur zijn post per 1 oktober
De huidige voorzitter van de MR kan niet herkozen worden.
5. Personeel / mededelingen
Karen Hensgens de nieuwe teamleider onderbouw.
Eva Intven wordt leerlingencoördinator bovenbouw.
De uitwisselingen, het zeilkamp en Alpe d’ Huez-fietskamp zijn allen goed verlopen.
45 leerlingen hebben zich aangemeld voor begeleid studeren op school van 17.30 tot 21.00
De laatste hand wordt gelegd aan de vacatures (frans, wi mavo, natuurkunde , O&O, Nederlands
en Engels) en formatie
- De leerkrachten die met pensioen gaan, krijgen bij de jaarafsluiting een bloemetje namens de
ouderraad
-

6. Ouderraad
- Financieel Jaarverslag:
De Kroketten en Bloemetje worden nog afgeschreven. Deze zijn van een andere rekening
afgeschreven.
We zitten goed bij kas. We gaan mogelijkheden van cadeau aan leerlingen onderzoeken.
Lucas wil volgend jaar zijn functie voortzetten.
- werven nieuwe ouders

Op 20 juni is eerste bijeenkomst ouders nieuwe leerlingen. Dan geen werving.
Op 3 september zijn de eerste informatieavonden voor Cobbenhagenmavo en –lyceum
Info hierover wordt toegezonden naar Carla en Will
- Taakverdeling volgend jaar
Doorgeschoven naar volgend jaar i.v.m. vele afmeldingen
- Voorstellen data vergaderingen
Donderdag 19 september 2019 eerst volgende vergadering
Rest van de data worden volgende vergadering vastgesteld ivm ontbreken jaarrooster.
- Etentje
- Diploma uitreiking 2 Jul – namens ouderraad wordt een woordje gedaan.
-Tekst schoolgids/website komt volgende keer.

7. Deeelformatieplan
Is besproken zoals aangeleverd.
8. Examenuitslagen (Voorlopige indicatie)
Voor mavo, havo en vwo zijn de slagingspercentages hoger dan de doelen.
Van de zomerschool van Mavo nog geen gegevens
Van het lyceum waren er 7 leerlingen naar zomerschool. Daarvan is 1 niet op komen dagen, 1
definitief gezakt, 1 heeft een herexamen en 4 geslaagd.
9. Voortgang KED
- Zijn klaar voor het komende schooljaar, maar er moeten nog een paar aanpassingen aan de school
gedaan worden.
- Leerlingen hebben geen toetsweek, er wordt gekeken of enkele leerlingen voor de vakantie nog wat
kunnen afronden.
1 of twee leerlingen stromen af
- De 2de klas is vol, wat betekent dat er geen plek voor instromers van andere scholen is.
– Laatste gesprekken met ouders 1e klas moeten nog plaatsvinden.
- TTO en KED – binnen de portal was niet alles vertaald. Hier wordt aan gewerkt.
- De woensdag voor hemelvaart was een visitatie van TTO audit. Dit ging goed. Het Engels van de 1ejaars was boven verwachting.
- Klankbordgroep komt nog voor de vakantie bij elkaar.
- KED bovenbouw. Hier wordt hard aan gewerkt. Voor december wordt er een definitieve keuze
gemaakt op welke manier het ingevoerd gaat worden. Dat geeft dan nog een jaar de tijd om het
vorm te geven.
10. CC-onderwijs
- De huidige situatie: 3 uren met de coach is niet meer motiverend voor leerlingen en coach.
De wens is de CC-uren beter in te zetten voor het plusdocument.
Er blijft 1 uur met coach en daarnaast moeten de leerlingen zelfstandig vaardigheden ontwikkelen.
Het havo-profielwerkstuk word gemaakt i.s.m. Fontys.
1x in de 2 weken hebben leerlingen een gesprek met de coach. Zij bespreken welke vaardigheden de
leerling wil ontwikkelen. De leerling houd zelf de afspraken bij. Het plusdocument wordt ook
belangrijker bij het aannemen van leerlingen op HBO en WO. De mentor wordt meer een coach.
De startgesprekken blijven ook in de bovenbouw.

11. Inzet ouderbijdrage 2019-2020
Het overzicht met de bestedingen uit de ouderbijdrage wordt besproken. Een enkele aanvulling
volgt. Ook de hoogte van de bijdrage zelf vermelden
De ouderraad stemt in met de inzet ouderbijdrage 2019-2020 en verzoekt de MR in te stemmen.
12. Reizenprogramma 2019-2020
De ouderraad is akkoord en verzoekt de MR namens ons in te stemmen
13. Jaarrooster
Door ontbreken stuk van de agenda gehaald.
14. Thema-avond
Voor het thema alcohol met info van GGD geld nog steeds een subsidie
De leerlingen krijgen in de 1e flexweek info over dit onderwerp en de thema-avond i.s.m. Helder
Theater zou dan in de 1e week na de herfstvakantie plaatsvinden. Dit onderwerp staat volgende
vergadering weer op de agenda.
15. Communicatie/nieuwsbrief/website
- Er zijn verschillende bijlagen verkeerd gestuurd. Vrijwel direct werd de goede alsnog verstuurd.
- De bovenbouw komt ook bij de nieuwsbrief.
- Het ziekmelden in magister lukt niet altijd. Als je ziekmelden als zoekfunctie in de website instelt,
lukt dit niet. Op de gele briefjes staat nog steeds een oud nummer.
- Op google staat voor het Lyceum en de Mavo nog het oude nummer. Er is reeds geprobeerd het
nummer te veranderen, alleen is dit nog niet gelukt.
16. Rondvraag
De uitnodigingen voor de LOC gesprekken zijn nog niet verstuurd
TTO 3 heeft geen 2e gesprek meer gehad.
Gaat de verandering van uur/pauze indeling definitief door.
Antwoord: ja, vanaf volgend jaar eerste 3 uur les, daarna pauze, vervolgens 2 uur les en weer pauze.
Volgende vergadering donderdag 19 september.

