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Nijenhuis (KN), Jolanda Raaijmakers (JR), Marco van der Slijpt (MS), Ouahib El 
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afwezig Lucas Prinsen (LP) 
 
 
1. opening en vaststelling agenda 
In verband me de vele nieuwe gezichten beginnen we met de voorstelrondje. 
De tevredenheidsonderzoeken worden bij de ingekomen stukken behandeld. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. verslag vergadering 21 juni 2018 

• Het financieel verslag werd vorige vergadering mager bevonden. Op basis van 
jurisprudentie wordt geadviseerd voortaan een gedetailleerder verslag te maken. 

• Bij punt 4 gaat het om de oudergeleding van de GMR. 

• Nav punt 10: namen alleen vermelden als het relevant is voor de discussie. 

• In het verslag worden enkele nog aan te bieden stukken genoemd die nog niet 
aangeboden zijn: definitieve deelformatieplan, definitieve programma meerdaagse 
reizen, plan mbt taalbeleid, stappenplan implementatie AVG. RV zegt toe dat deze 
stukken nog volgen. 

 
Naar aanleiding van het verslag worden de voorlopige data voor de vergaderingen van de 
ouderraad gewijzigd vastgesteld: woensdag 30 oktober + donderdagen 13 december + 
21 februari + 18 april + 13 juni. 
 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3. ingekomen en uitgaande post 
PL heeft de tekst van de informatie over de ouderraad voor de schoolgids aangepast. 
WL en P. Geboers hebben een tekst over de ouderraad voor het jubileumboek gemaakt. 
 
Tevredenheidsonderzoeken 
Mavo: het onderzoek laat mooie resultaten zien. Opvallend is het punt discriminatie. Er is geen 
duidelijke verklaring. RV pakt dit met de teamleider mavo en de schoolwijkmedewerker op. 
Er wordt geadviseerd om 1 of 2 aandachtspunten uit het onderzoek mee te nemen in de 
speerpunten voor dit schooljaar. 



4. MR 2College en GMR OMO 
Er is geen nieuws uit MR en GMR. 
OndersteuningsPlanRaad (OPR): WL is namens 2College Cobbenhagen lid van de 
oudergeleding van de OPR Middelbaar onderwijs Tilburg en betrokken bij het opstellen van het 
plan voor de komende 4 jaar. 
 
5. personeel en mededelingen schoolleiding 

• De rector van 2College heeft aangekondigd per 1 september 2019 met vervroegd 
pensioen te gaan. Er wordt gestart met de werving voor zijn opvolging. 

• Op verzoek van de ouderraad levert RV een organogram aan. 

• Voor de vakantie waren alle vacatures rond. Er zijn wel enkele langdurig zieken. CB 
vraagt LP een bloemetje te verzorgen. 

• In de zomer zijn er enkele verbouwingen geweest. Het grasveld is ingezaaid en eindelijk 
groen. 

• Volgende week is er een lustrumfeest met réunie. 
 
6. KED (gepersonaliseerd leren) 
RV geeft een toelichting op de nieuwe onderwijsstructuur op het lyceum. VH geeft informatie 
op hoe het gepersonaliseerd leren in de dagelijkse praktijk gaat. 
De nieuwe mensen in de ouderraad zijn ouders van leerlingen in de 1ste klas. Hun ervaringen 
zijn over het algemeen positief. 
Jammer dat de mavo nog niet met KED werkt. Dit zou de overgang voor leerlingen die 
opstromen vergemakkelijken. Het is een aandachtspunt om deze overgang toch goed te laten 
verlopen. 
Voor de ouders is de portal op de laptop niet altijd even duidelijk. Misschien kan hier tijdens de 
ouderavond beter uitleg over gegeven worden als de ouders de laptop bij zich hebben. 
Er wordt geen typles gegeven ondanks dat leerlingen veel met de computer moeten werken. 
KED wordt niet meteen ingevoerd in het hele school, maar leerlingen in de hogere klassen 
zullen wel profiteren van deze ontwikkeling. 
De leraren voor de 1ste klassen zijn allemaal opgeleid. Dit wordt de komende jaren uitgebreid. 
Er wordt later dit schooljaar een aparte resonansgroep voor KED ingericht. 
 
7. speerpunten Cobbenhagen schooljaar 2018 – 2019 
Er is een bijlage meegestuurd. De speerpunten zijn: 
lyceum invoering KED, maar zonder de andere klassen tekort te doen 
 ouderraad onvangt graag de audit met evaluatie van het technasiumonderwijs (RV) 
mavo versterken taalonderwijs Nederlands; ouderraad ontvangt graag het Taalplan 
 Nederlands (RV). 
PL geeft aan indien van toepassing graag aan te sluiten bij een resonansgroep voor de mavo. 
 
8. ouderavonden begin schooljaar 
WL en PL hebben op de ouderavond voor de mavo informatie gegeven over de ouderraad. 
WL en MB hebben op de ouderavond voor de 1ste klassen lycem informatie gegeven over de 
ouderraad. De carousselvorm is losgelaten; het was een meer traditionele avond. Omdat aan 
het begin van het schooljaar individuele startgesprekken zijn gehouden, was de ouderavond 
enkele weken naar achteren geschoven. De ouders hebben dit als prima ervaren. 
Signaal vanuit ouders: leerlingen hebben weinig huiswerk. Dit past bij het gepersonaliseerd 
leren. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun voortgang over het schooljaar. Na de 
herfstvakantie wordt hierop meer gestuurd, als dat nodig lijkt. 



Vraag vanuit ouders: is de bedoeling van het startgesprek een kennismaking met de mentor of 
een gesprek over de doelen van de leerling voor dit schooljaar. Het accent lag niet bij elke 
mentor op de doelen, wat wel de bedoeling was. 
 
9. analyse examenuitslagen 
RV geeft een toelichting. Er is tevredenheid over de resultaten. Voor enkele secties zijn er  
verbeterpunten. 
Er wordt aandacht gevraagd voor het kleurgebruik in de rapportage ter verbetering van de 
leesbaarheid. 
 
10. evaluatie zomerschool 
RV geeft een toelichting op de zomerschool. Uit de evaluatie blijkt dat de meeste leerlingen na 
de zomerschool  slagen voor het eindexamen.  
 
11. onderwijstijd 
RV geeft een toelichting op de noodzaak de onderwijstijd in beeld te hebben. Cobbenhagen zit 
altijd ruim boven het minimum aantal uren. 
De MR heeft al ingestemd met de stukken, onder voorbehoud van de instemming van de 
ouderraad van de desbetreffende school. De ouderraad stemt in met de stukken.  
 
12. thema-avond 2019 
CB geeft een toelichting op de bedoeling van de thema-avond. Op de open dag en avond deelt 
de ouderraad folders uit voor de thema-avond. Daarom die bij voorkeur in februari organiseren. 
WL, JR, PL en KN denken vast na over een thema en komen de volgende vergadering met een 
aantal opties. 
 
13. communicatie 

• De mails vanuit Magister zijn noreply-mails. Dit komt onvriendelijk over. Vanuit de 
ouderraad het verzoek om in ieder geval in de mail aan te geven waar mensen met 
vragen terecht kunnen. Dit is in ieder geval ook altijd bij de mentor. 

• In november gaat de nieuwe website live. De ouderraad zal gevraagd worden een nieuw 
stukje tekst aan te leveren. 

• Er wordt aandacht gevraagd voor een tijdige aankondiging van activiteiten. 

• Brieven aan ouders voorleggen aan een meelezer. 

• In de uitnodiging voor de startgesprekken werd niet vermeld hoelang zo'n gesprek 
duurt. 

• Ouders hebben behoefte aan regelmatiger informatie over KED, bijvoorbeeld in een 
nieuwsbrief. 

• Docenten en teamleiders leggen de gang van zaken bij inhaal- of 
herkansingsopdrachten niet op dezelfde manier uit. Dit geeft frustratie bij leerlingen en 
ouders. 

• Verzoek om ergens op de website een lijst van afkortingen op te nemen. 

• Zowel over het (niet) inleveren van boeken als over de startgesprekken zijn eerst 
verkeerde mails gestuurd. Er is wel snel een gecorrigeerd bericht gestuurd. 

 
14. rondvraag 

• Mogen de leerlingen van de mavo in de pauze naar het lyceum? Ja, maar niet via de brug. 

• Klopt het dat er ook tweetalig onderwijs binnen het technasium komt? Nee, maar binnen 
KED kunnen hier wel individueel afspraken over worden gemaakt. Het vak Onderzoek & 



Ontwerpen wordt niet in het Engels gegeven. 

• Zijn de uitwisselingsreizen ook voor de 1ste klassers? Nee, de TTO-leerlingen gaan 
volgende week, maar dat is geen uitwisseling. 

• Klopt het dat de toetsen voor de 1ste klassers nu bepalend zijn voor het niveau dat ze 
komend jaar volgen? Nee, de toetsen worden gezien als een 0-meting. 

• Is er een programma/planning voor de bedrijven die betrokken zijn bij het O&O-onderwijs? 
Ja. 

• Hoe wordt omgegaan met beroepskennis? De school probeert leerlingen hiermee bewust 
om te laten gaan. Later dit jaar (december?) wordt dit onderwerp op de agenda van de 
ouderraadvergadering gezet om er dieper op in te gaan. 

• 5 oktober is het de Dag van de Leraar.  Het team heeft dan een studiedag. De ouderraad 
biedt het team een warme snack bij de lunch aan. WL regelt dit; factuur naar de 
penningmeester. 

• Compliment voor de school over de manier waarop wordt meegedacht en meegewerkt 
met een leerling die op het hoogste niveau sport. 

• De ouderraad vraagt de schoolleiding om een suggestie voor een cadeau ter 
gelegenheid van het jubileum. RV denkt hierover na. 

• De ouders die vanavond voor het eerst waren, sluiten aan bij de ouderraad. 

• JR, MR en MS sluiten graag aan bij de resonansgroep KED. 
 
volgende vergadering 
De volgende vergadering is woensdag 30 oktober. Een week tevoren overleggen RV, CB en MB 
over de agenda. Agendapunten kunnen aangemeld worden bij de secretaris (MB). 
 
De voorzitter sluit de lange vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng. 
 


