
          
 
Verslag Ouderraad Cobbenhagenmavo en Cobbenhagenlyceum 

 18 april 2019 

Aanwezig: Carla Buijsman (voorzitter), Paul van Lon, Ronald Verschuren, Marleen van Bunnik, Will 
Loermans, Marco van der Sijpt, Monica Rojas, Babette Willemse, Cynthia van Boxtel, Harrie Vriens, 
Niek de Cock (sluit later aan) en Monique van Nunen (verslag) 
Afmeldingen: Ouahib El Aissoui, Lucas Prinsen, Karen Nijenhuis, Nami Gül,  

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Marco geeft aan dat hij stopt met de ouderraad; dit de laatste keer dat hij aansluit. 

 

2. Goedkeuring notulen 21 februari 2019  

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn twee mails binnen gekomen van Theatergroep Signatuur Onbekend (acquisitie): deze worden 

ter kennisgeving aangenomen 

 

4. MR (2College) en GMR (OMO) 

Op verschillende scholen zijn enkele verkiezingen; op ’t Ruiven wordt nog een ouder gezocht. 

 

5. Personeel  / mededelingen 

- Er is een mooie voorstelling geweest van Company of Drama. 
- Het goede doelendictee en de pubquiz waen geslaagd.  
- De studiedag met Illiass El Hadioui (mbt straatcultuur) was zeer geslaagd. Dit krijgt zeker vervolg.  
- De ouderkamer in de bibliotheek is een groot succes; er is belangstelling voor vanuit de VO-raad.  
- Er is nog steeds een aantal zieken, gaat wel langzaam de goede kant op. Conciërge is geopereerd 
- Wouter Jaegers heeft een andere baan, buiten de school gevonden (leerlingen-coördinator 

bovenbouw) 
- Deze week zijn er veel reizen. 
- In meivakantie is de school 4 dagdelen open om te komen studeren, voor eindexamenkandidaten; 

er hebben zich best wat leerlingen opgegeven. Leerlingen betalen een borg en krijgen die terug 
als ze daadwerkelijk komen. 

 
5a. Ouderraad intern 
a) Er gaat een afspraak gemaakt worden voor het etentje. Een donderdag blijkt de voorkeur te 

hebben; 27-6 of 4-7. Tips voor locatie zijn welkom.  
b) De diploma-uitreikingen zijn op 2 juli: vwo van 15:30 tot 18:00 uur; mavo van 19:00 tot 21:30 

en havo van 19:30 tot 22:00 uur. Namens de ouderraad zal er een woordje zijn. 
c) Thema-avond 2020: 2 jaar terug hebben we inzet van Playback en GGD in 1e flexweek 

rondom alcoholgebruik gecombineerd met thema-avond van HelderTheater. Bij zo’n 
combinatie is subsidie van de gemeente mogelijk. 
We gaan uitzoeken of er weer mogelijkheden voor subsidie zijn, en zo ja, voor welk thema.  
Eerste flexweek is een week voor de herfstvakantie; thema-avond dan in november plannen.  



d) Afscheid Ad Poulisse is 30 augustus 2019; dit is tevens zijn laatste werkdag; studiedag en 
symposium. OR zal ook uitgenodigd worden; sprekers en receptie. We willen namens OR 
cadeau geven. Zijn verzoek zal een bijdrage aan goed doel zijn. Daar willen we gehoor aan 
geven icm een cadeautje; komt volgende keer terug op de agenda. 

e) Stukje schoolgids: Voor het kopje ‘Hoeveel tijd kost het u?’ een zin als: ‘Wilt u uw bijdrage 
leveren…..’ 
Praktijkvoorbeeld schept misschien een verkeerde verwachting. Dit wordt gewijzigd. 

f) Wie wil volgend jaar nog deelnemen aan ouderraad? We denken er allen even over na.   
 

6. Voortgang KED 
School is bezig met de invulling van het tweede jaar. Leerkrachten die nog niet volgens KED werken 
én coaches krijgen training. Tevens wordt gewerkt aan het vormgeven van de bovenbouw; over een 
jaar worden de contouren daarvoor vastgelegd, zodat er nog een jaar ruimte is voor invoering.  
 
Uit een evaluatie onder de huidige docenten kwam een aantal punten naar voren:  
- Er komt meer toezicht tijdens de coachinguren. 
- Er gaat met een ander tijdschema gewerkt worden. Dit heeft ook consequenties voor schema 

van mavo. 
- Er komt meer overleg tussen de docentengroepen. 
- Fysieke indeling van de school zal waarschijnlijk iets veranderen. 
 

Er is evaluatie van 1e-jaars-leerlingen geweest. Wensen voor komend jaar zijn vergelijkbaar met 

andere jaren. Als leerlingen af moeten stromen kan men naar ‘t Ruiven, daar wordt volgens hetzelfde 

systeem gewerkt, of naar Cobbenhagenmavo als meer structuur wenselijk is 

 

7. Aanmeldingen 

Lyceum: Zeer tevreden over de aanmeldingen; flinke stijging. Er komen 5 klassen, waarvan 2 

volwaardige TTO-klassen 

Mavo: hoop was 60 leerlingen; dit wordt ongeveer gehaald 

Er is een analyse gemaakt waar leerlingen vandaan komen; steeds meer aanwas van buiten Tilburg-

Noord.  

 

8. Lessentabel (bijlagen incl. bijlage CC-uren) 

NC geeft een toelichting op de lessentabel voor de mavo. Landelijke richtlijnen wijzigen nogal eens 

en daar speelt de school op in. Door ons uitgebreide vakkenpakket (in vergelijking met andere 

mavo’s) wordt aansluiting op havo wat vergemakkelijkt. 

 

Lyceum 

Aantal docenten per blokuur wisselt, wat de tabel lastiger maakt om te lezen. Ronald geeft een 

toelichting bij het totale overzicht. Tabel voor bovenbouw blijft hetzelfde.  

De invulling van de CC-uren (Cobbenhagen Competenties) gaat wijzigen. 

 

Ouderraad gaat akkoord met de lestabellen.  

 

9. Ouderbijdrage 

MR heeft ingestemd met het voorstel. Het is ook al, anders geformuleerd, uitgedeeld bij de open 

dag. De ouderraad is van mening dat niet al die info relevant is voor bezoekers van de open dag. 



De vrijwillige ouderbijdrage is al jaren € 100,-. De ouderbijdrage is iets verlaagd, omdat ouders ook 

een laptop aan moeten schaffen.. 

Daarnaast zijn er bijdragen voor TTO en Technasium (bovenbouw). Bijdrage voor TTO zijn bij ons het 

laagst in het land. Als mensen het niet kunnen betalen, wordt naar een oplossing gezocht.   

 

10. Reizenplan 

Het voorlopige reisprogramma voor volgend jaar wordt toegelicht: wanneer, hoe lang, frequentie, 

voor welk leerjaar. Het definitieve reisplan volgt nog. 

 

11. Contouren formatie 

Er wordt een mondelinge toelichting gegeven. Volgende keer komt het formatieplan terug op de 

agenda. 

De school zou 2 fte moeten bezuinigen; omdat het leerlingenaantal iets groeit en de berekening iets 

wijzigt, gaat het uiteindelijk om 1 fte.  

Een aantal scholen moet flink bezuinigen. Er moet gewacht worden met het invullen van vacatures, 

omdat er wellicht verschuivingen binnen 2College plaats gaan vinden. Dit is onhandig, omdat het 

voor sommige vakken lastig is om een docent te vinden. 

 

12. Communicatie/nieuwe website 

Mbt website 

Punten die in het overleg van 21 februari genoemd zijn, zijn nog niet verwerkt.  

Punt van aandacht was de zoek-mogelijkheid; daar is een alternatief voor gekomen, maar dat werkt 

ook niet optimaal.  

In de schoolgids op de site staan links naar de oude site.  

 

11 april is er een brief meegegeven over een stedentrip op 17 april. We hebben afgesproken dat een 

brief een week vooraf verzonden/meegegeven wordt.  

 

Er is weinig communicatie naar ouders geweest over de profielkeuze. Er is alleen aan het begin van 

het jaar mentorcontact geweest. In januari zou er een extra gesprek (moeten) zijn. Vorig jaar is ook 

aangegeven dat ouders niet voldoende geïnformeerd zijn. 

Toezegging: Na de vakantie wordt er een algemene ouderavond / voorlichting georganiseerd om 

ouders te informeren. En er moet een rapport naar ouders komen, met adviezen. 

 

13. Rondvraag 

Op de MAVO hebben ze erg genoten van het greenscreen dat beschikbaar is gesteld door het 

ontdekstation; er zijn workshops mee georganiseerd. 

Wanneer is het gala: 22 mei (zou op de site moeten staan) 

Bloemetje namens de ouderraad. 


