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Aanwezig Nami Gül (NG), Paul van Lon (PL), Will Loemans (WL), Marco van der Sijpt 
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Afmelding Lucas Prinsen en Ouahib El Aissoui 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

CB opent de vergadering. Er zijn twee definitieve afzeggingen voor de ouderraad 
gekomen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Goedkeuring notulen 30 oktober 

- Nav. punt 5: de reis naar Bilbao wordt een reis naar Italië: La Specia 

- Nav. punt 15: in januari starten TTO-leerlingen met een O&O-opdracht.  
 
3. Ingekomen post 

Een ouder heeft via de mail vragen gesteld over de ouderbijdrage en TTO-bijdrage. 
Op nieuwe site van de mavo staat een overzicht, op de site van het lyceum niet. Dit wordt 
gelijk getrokken. Naast de kosten, zou ook de bijdrage vermeld moeten worden. De 
informatie over de TTO-bijdrage wordt transparanter. 
De eindafrekening komt in de MR 2College en wordt daar gecontroleerd. Dit is 
opvraagbaar bij de MR 

Afspraak: Er wordt een antwoordbericht gestuurd naar de vraagsteller. 
 
4. MR 2College en GMR OMO 

Er is  profielschets opgesteld voor opvolging van Ad Poulisse (rector 2College); zowel de 
MR als directies hebben rol in de benoeming. RV licht de procedure voor interne en 
externe kandidaten toe. 
 
5. Personeel / mededelingen 

Zieken er is een flink aantal langdurig zieken, maar gelukkig is herstel in zicht. Vervanging 
is voor iedereen geregeld.  
Info-avonden de regio-avonden zijn in volle gang. Er lijkt minder animo voor te zijn. Op 
open dagen komt men voortaan al uit groep 6; dus misschien is regio-bijeenkomst voor 
groep 8 te laat.  
Toetsdruk Er wordt een poging gedaan om de toetsdruk in de periode voor de kerst te 
verlagen, vooral voor V4 en V5. V6 heeft het wel erg druk in de kerstvakantie.  
 
6. Thema-avond 

Een groepje heeft het voorbereid. Nav ons vorige overleg: de voorstelling van Playback 
sluit goed aan bij onze wensen; deze is gemaakt ism NIBUD.  
De voorstelling wordt niet gecombineerd met een financieel expert, omdat de avond dan 
te lang duurt.  



Datum: dinsdag 12 februari. 19.15 inloop; 19.30 start. 21.30 klaar; geen pauze.  
Er worden praktische afspraken gemaakt over werving – aanmelding – evaluatie. 
 
Thema-avond volgend schooljaar 

In het verleden is het thema van de thema-avond gecombineerd met thema van de 
flexweek; er kan dan subsidie bij gemeente gevraagd worden, ALS HET THEMA 

ALCOHOLGEBRUIK IS. 
Afspraak: Dit komt volgende vergadering terug op de agenda.  
RV vraagt of iemand lijstje van thema’s van afgelopen 10 jaar kan maken.  
 
7. Voortgang KED / rapportage Zwedenreis 

RV heeft in Zweden 2 scholen bezocht, een modelschool en een school vergelijkbaar met 
Cobbenhagen (gemêleerd in samenstelling en motivatie). Diverse tips opgedaan om 
hierin verbetering te bereiken. 
Eerste rapportages over leerlingen komen in januari. Geen cijfers, maar een indicatie van 
niveau (havo of vwo) en voortgang, individueel ten opzicht van de groep. 
De inrichting voor het 2de jaar en de bovenbouw is in voorbereiding. 
Het blijft nog een zoektocht naar de balans tussen informatie aanbieden en de leerling 
zelf aan de slag gaan. 
Op de oproep voor de resonans-groep (klankbordgroep ouders speciaal voor 
gepersonaliseerd leren) hebben enkele ouders gereageerd. 
Aandachtspunten die nu al bekend zijn: 
voortgang op gestelde doelen 

balans in het vakkenpakket / ‘druk’ van de vakdocent ten behoeve van eigen vakdocent 

aandacht voor leerlingen voor wie dit niet de beste onderwijsvorm lijkt te zijn 

andere clustering van vakken 

Ervaringen van leraren zijn wisselend. Leuk om zo les te geven en lastig om dan terug te 
gaan in het reguliere. Het levert ook werkdruk: men kan niet terugvallen op routines en 
men zit in 2 systemen.  
Er is één extra ouderavond geweest en wat oudergesprekken (op verzoek van ouders of 
school). 
Er wordt geïnventariseerd of ouders behoefte hebben aan meer info en wat ouders er 
van vinden. Resonans-groep kan hier rol in spelen.  
 
8. Open dagen 

De  open dagen zijn op het lyceum zaterdag 19 januari  en op de mavo dinsdagavond 22 
januari. De ouderraad zal ook vertegenwoordigd zijn. 
We willen dan sowieso ook de flyer van de thema-avond uitgedeeld te worden.  
Afspraak: Iedereen geeft uiterlijk volgende week via mail naar Carla door wie wanneer 
kan. Het zou fijn zijn als ouders met kinderen uit de eerste klas lyceum bij open dag van 
Lyceum kunnen.  
Gezonde snack ipv snoep. Hier zorgt Carla voor.  
 
9. Maatwerkdiploma 

Sinds vorig jaar maart/april is door het ministerie het maatwerk-diploma als mogelijkheid 
goedgekeurd. Kon al wel, maar nu op 1 diploma. Er zijn 2 opties:  

1. versnellen om ruimte voor ander vak te creëren, 



2. vak op hoger niveau doen; dit moet dan wel ergens toe leiden.  
 
 
Mbt de 2e optie: AP is in overleg met Ministerie over ‘wat deze optie oplevert’.  Met een 
netwerk van scholen (oa UvT, Avans, Fontys) en oa. VO-raad en OMO, wordt gewerkt aan 
een pilot om leerlingen door te laten stromen naar een hoger niveau (van havo naar WO 
of van mavo naar HBO). Het is een zoektocht om te bepalen welke vakken leerlingen 
daarvoor dan op een hoger niveau zouden moeten halen.   
 
10. Overgangsnormen 

Overgangsnormen moeten ieder jaar vastgesteld worden.  
Die van de Mavo zijn niet gewijzigd.  
Voor Lyceum komt er wel een wijziging: 
- niet doubleren in het 1e jaar.  
- er zijn nu veel leerlingen in havo en vwo 4 die tegen vak-advies in, voor een bepaald 
profiel kiezen, en uiteindelijk toch vakken willen inwisselen. Naar aanleiding hiervan 
wordt een aantal overgangsnormen toegevoegd: leerling krijgt minpunten als hij/zij bij 
profielkeuze afwijkt van advies.  
Met leerlingen, en hun ouders ,die tegen het vak-advies in kiezen voor een bepaald 
profiel, komt voortaan een gesprek. 
Afspraak: Overgangsnormen voor havo en vwo komen terug op de agenda. 
Vragen  aan ouderraad: Beperkt de school met nieuwe norm niet te veel? en Past dit 
binnen gepersonaliseerd leren? 

 
11. Communicatie / nieuwe website 

Communicatie algemeen:  
Nieuwsbrief van de mavo is TOP! 
Er is nieuwsbrief van KED geweest; 2e volgt deze week 

Voor kerstfeest van TTO worden broertjes / zusjes uitgenodigd. Dat klopt.  
Nieuwe website 

Er worden verschillende opmerkingen gemaakt: Ronald heeft zelf meegeschreven.  
 
12. Rondvraag 

Is het heen en weer lopen tussen lyceum/havo en mavo is weer aan banden gelegd? 

Ja, er waren wat problemen.  
Op de site staan de herkansingen: 14 leerlingen voor wiskunde en 11 voor economie: dat is 
erg veel? 

Wiskunde en economie zijn daar altijd koploper in.  
nav actielijst eerder:  
- cadeau van OR voor jubileum: O&O-opdracht voor verwarmd bènkske 

- evaluatie Technasium komt in februari 
  

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering 

 


