2College Cobbenhagen
–
ouderraad

verslag vergadering 21 juni 2018
aanwezig

afwezig

Ronald Verschuren (RV – schoolleiding), Niek de Cock (NC – teamleider mavo), Ad
Poulisse (AP – rector 2College), Carla Buijsman (CB – voorzitter) Paul van Lon (PL –
verslag), Karin Steffens (KS), Marleen van Bunnik (MB) Nami Gül (NG), Lucas
Prinsen (LP), Will Loermans (WL)
Monique van Nunen, Sanne Smits, Babette Willemse

1. opening en vaststelling agenda
Welkom, ook aan AP die, zoals elk schooljaar, een vergadering van de ouderraad bijwoont.
De agenda wordt vastgesteld.
2. verslag vergadering 17 april 2018
Het verslag van de vergadering van 17 april wordt vastgesteld. Dank aan MB voor het maken
van het verslag.
3.

ingekomen en uitgaande post
• verslag inspectiebezoek mavo (bijlage 1): felicitaties aan het team, zeer mooi rapport
• tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen, mavo en lyceum (bijlage 2a en 2b):
over het algemeen is men tevreden. De verbeterpunten liggen met name op het vlak
van communicatie. Scores wordt mede beïnvloed door hoger verwachtingspatroon van
de maatschappij in het algemeen. Voor 2College blijft de focus 100% inzet op elk kind.
Voor de ouderraad is een meer 'smart' geformuleerde samenvatting met actiepunten
handzamer.
• tevredenheidsonderzoek persoon: in de vergadering toegelicht door RV.

4. MR 2College en GMR OMO (WL)
Vanuit de MR zijn er geen mededelingen.
Theo Kamp is door de GMR – oudergeleding voorgedragen als nieuw lid van de Raad van
Toezicht OMO en inmiddels benoemd.
5. personeel en mededelingen schoolleiding
personeel
• De vacatures voor docent natuurkunde, scheikunde en geschiedenis zijn ingevuld.
• Door het vertrek van mevrouw Barnes is een nieuwe native speaker nodig in verband
met het tweetalig onderwijs. Dit is intern ingevuld.
• Aan het einde van het schooljaar gaan zes medewerkers met pensioen. Er drie langdurig
zieke medewerkers. Namens de ouderraad wordt een bloementje aangeboden (LP).

overige mededelingen
• Bij het gala wordt toezicht gehouden op alcolholgebruik (ook indrinken). Ouders
hebben ook een verantwoording hierin.
• Na de vakantie is het nieuwe voetbalveld klaar.
• Vandaag is de kennismaking met de nieuwe brugklassers geweest. Dit is goed verlopen
• Op vijf daken van 2College liggen nu zonnepanelen. Hiermee wordt voorzien in 38% van
de energiebehoefte van 2College.
6.

ouderraad: huishoudelijke mededelingen en afspraken
• Tijdens de diploma-uitreikingen doet ook de ouderraad een woordje. Bij vwo WL, bij
mavo en havo CB.
• Financieel jaarverslag ouderraad wordt uitgedeeld en toegelicht door LP. De ouderraad
vraagt de schoolleiding advies voor een cadeau ter gelegenheid van het 50-jarig
jubileum.
• De vergaderdata van de ouderraad voor volgend schooljaar zijn
donderdag 27 september 2018
dinsdag 30 oktober 2018
donderdag 13 december 2018
donderdag 28 februari 2019 [NB in de vergadering van 27 september is dit gewijzigd in 21
februari]
donderdag 18 april 2109
donderdag 6 juni 2019 [NB in de vergadering van 27 september is dit gewijzigd in 13 juni]
• PL maakt een aangepaste tekts voor de informatie over de ouderraad in de schoolgids.
• 28 juni is het jaarlijkse etentje van de ouderraad. Ook de schoolleiding is uitgenodigd.
• De ouderraad wil zich bij de ouders van de nieuwe eerste klassers presenteren. Bij de
mavo, 4 september, zullen PL en WL in de klassen spreektijd krijgen. Bij het lyceum
willen we graag een eigen tafel in de caroussel. De datum is nog niet bekend, zal
worden doorgegeven door RV.
• Ouderraad volgend schooljaar: KS en SS nemen afscheid. MN stopt als secretaris, blijft
wel lid.
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7. deelformatieplan (bijlage 4)
Het betref een voorlopige versie. De personeelsraad / personeelsgeleding MR moet
instemmen; daarna wordt de ouderraad om advies gevraagd.
AP ligt toe dat met name de koptaken van belang is. Hierin is ook het taalbeleid opgenomen. In
een bovenschoolse werkgroep wordt aan een beleidsplan gewerkt, om het taalbegrip te
vergroten en het lezen te verbeteren. Een goede taalbeheersing is van belang voor de examens
van alle vakken. De ouderraad neemt graag kennis van het taalplan.
8. evaluatie meerdaagse reizen schooljaar 2017 – 2018 (bijlage 5)
De ouderraad heeft kennis genomen van de evaluatie.
9.

programma meerdaagse reizen schooljaar 2018 – 2019 (bijlage 6)

Het betreft een concept.
Mavo – Berlijnreis is om het jaar, voor klassen 3 en 4. Komend schooljaar heeft het lyceum de
Berlijnreis.
De TTO-taalreizen zijn verplicht (1x onderbouw + 1x bovenbouw).
Fietsen voor het goede doel wordt nader onderzocht.
Volgende vergadering is het programma definitief en wordt het voor instemming voorgelegd
aan de ouderraad. De MR neemt het advies van de ouderraad over.
10. inzet vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018 – 2019
De verschillen met voorgaande jaren worden toegelicht, maar zijn klein.
In de bijdrage zijn ook de kosten voor de dagexcursies meegenomen.
De bijdrage voor de ouders blijft gelijk, ondanks dat de kosten toenemen. 2College heeft
besloten geen korting meer te geven bij meerdere kinderen uit één gezin met ingang van welk
schooljaar.
De ouderraad stemt in met de ouderbijdrage voor komend schooljaar, die is gebaseerd op het
kostenoverzicht.
11. Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG (wordt nagestuurd)
De stukken voor de MR zijn klaar en goedgekeurd. Er is een stappenplan voor de
implementatievan de AVG binnen 2College.
In september zal dit worden aangeboden aan de ouderraad, samen met het mediaprotocol.
vraag: hoe wordt omgegaan met Whatsapp nu gebruikers 16 jaar of ouder moeten zijn?
advies ouderraad: zorg dat je een antwoord klaar hebt bij eventuele vragen en/of opmerkingen
van ouders en/of verzorgers, bij voorkeur juridisch onderbouwd.
12. examenuitslagen
De uitslagen van de eerste termijn zijn beter dan vorig jaar: mavo 77% geslaagd – havo 85%
geslaagd – vwo 87% geslaagd. Met de herexamens zullen de uitslagen nog iets verbeteren.
Er lijkt een minder goede score te zijn doordat de examens tijdens de ramadan waren. Ook
volgend schooljaar zal dit zo zijn. Er zal eerder contact worden gezocht met het
maatschappelik veld. NG stelt voor al in januari een gesprek met de imam te hebben om de
stimuleren dat examenkandidaten gebruik maken van de mogelijkheid van vrijstelling
(uitgestelde ramadan). Actie RV + NG.
13. gepersonaliseerd leren
De voorbereidingen zijn grotendeels afgerond; de laatste voorbereidende studiedag is
geweest. Het (les)programma voor de eerste weken is klaar.
Volgend jaar gaat een groepje docenten naar Zweden voor verdere verdieping. Dit is een
gesubsidieerde reis.
De TTO-portal heeft nu prioriteit. Cobbenhagen is de eerste TTO-school die met KED gaat
werken.
14. communicatie
geen opmerkingen
15. rondvraag
Allen bedankt voor de constructieve bijdrage het bijna afgelopen schooljaar.
AP heeft het overleg ervaren als een gestructureerde en positief kritische discussie tussen
ouderraad en schoolleiding.

De mavo zal ook volgend blijven werken met een toetsweek. De ervaringen van dit jaar waren
positief.
Is het mogelijk dat er op school een stilteruimte komt? RV geeft aan dat de school geen
stilteruimte wil. Geloof is een privé-aangelegenheid. Ieders religieuze overtuiging wordt
gerespecteerd en diversiteit hierin is gewenst. Er is een open dialoog over religie.
De Dutch Technology Week was zeer succesvol en ook de deelname van Cobbenhagen was
positief. De mentalliteit van de leerlingen die meededen was prima.
Er is in de 2de klas TTO dit jaar geen technasium-opdracht geweest. Dit was wel afgesproken.
Er was onduidelijkheid over de CC-opdracht V5. Er wordt aandacht gevraagd voor eenduidige
communicatie.
16. sluiting
CB bedankt iedereen voor de komst en inbreng, met name AP.

De eerste vergadering van de ouderraad in het schooljaar 2018 – 2019 is op donderdag 27
september.

