2College Cobbenhagen
–
ouderraad

verslag vergadering 17 april 2018
aanwezig

afwezig

Ronald Verschuren (schoolleiding), Leander Bouwens, Carla Buijsman (voorzitter)
Paul van Lon, Sanne Smits, Marleen van Bunnik (verslag), Nami Gül, Niek de Cock,
Will Loermans, Babette Willemse
Monique van Nunen, Karin Steffens, Lucas Prinsen, Ioana Lupu

1. opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt geopend. Marleen maakt het verslag.
Het agendapunt financieel jaarverslag ouderraad wordt doorgeschoven.
Voor de volgende vergadering benadert Carla Ioana.
2. verslag vergadering19 februari 2018
Het verslag van de vergadering van 19 februari wordt vastgesteld. Dank aan Paul voor het
maken van het verslag.
3. ingekomen en uitgaande post
Er is een vraag binnengekomen over het volume van de muziek tijdens schoolfeesten. Ronald
en Leander lichten een en ander toe. De secretaris zal dit terugkoppelen naar de vraagsteller.
4. MR 2College en GMR OMO
Vanuit de MR zijn er geen mededelingen.
De GMR moet een lid namens de ouders voordragen voor de Raad van Toezicht. Ook de positie
voorzitten RvT is nog niet ingevuld.
5. personeel en mededelingen schoolleiding
personeel
De heer Bouwens verlaat 2College per 1 juni.
Mevrouw Coenradi wordt technator onderbouw; de heer Van de Wouw wordt technator
bovenbouw.
De heer Van de Heijning (schuift ook regelmatig aan bij de vergaderingen ouderraad) gaat met
pensioen.
overige mededelingen
De jubileumvoorstelling in de schouwburg, 12 maart, was een succes.
Het lyceum heeft de Nationale Drone Cup gewonnen.
6. stand van zaken sollicitatie teamleider onderbouw
Door het vertrek van de heer Bouwens is er een vacature voor een teamleider onderbouw.
Namens de ouderraad zit Paul in de benoemingsadviescommissie. De commissie was unaniem.
In het nieuwe schooljaar maakt de ouderraad graag een keer kennis.

7. evaluatie thema-avond
De thema-avond was zeer geslaagd. Ook de opkomst was goed. De presentatie van de politie
kreeg van de aanwezigen een 8,3; de presentatie van Palyback een 8,6.
Toch enkele aandachtspunten:
• er kon slechts beperkt ingelogd worden voor de quiz en de evaluatie;
• de evaluatie duurde echt te lang en avond ook een beetje.
8. aanmeldingen volgend schooljaar
Voor het lyceum zijn er 110 aanmedlingen, waarvan 34 voor tto. Dit is boven verwachting.
De mavo heeft 45 aanmeldingen. Dit is lager dan gehoopt, maar past in de algemene trend.
9. medewerkerstevredenheidsonderzoek
We bespreken dit volgende vergadering, samen met de resultaten van
tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders.
10. concept-jaarplanning
Het betreft een eerste concept. Later volgt een verder uitgewerkte jaarplanning. Er zijn geen
vragen.
11. evaluatie meerdaagse schoolreizen
Nu is alleen het overzicht voor volgend jaar aangeleverd. De evaluatie zal voor de volgende
vergadering worden aangeboden zodat we die dan kunnen bespreken.
Er wordt naar aanleiding van eigen ervaringen gevraagd hoe het met de inschrijving voor de
reis naar Berlijn zit.
12. gepersonaliseerd leren
Er is een werkgroep die de voorbereidingen coördineert.
De trainingen voor de coaches (9) en voor de leraren (20) zijn gestart.
Het programma tot aan de herfstvakantie liggen vast en worden inhoudelijk al voorbereid.
Er is veel samenwerking met 't Ruiven.
Door gepersonaliseerd leren verandert ook het taakbeleid (verdeling van taken die niet
rechtstreeks voortvloeien uit lesgeven). Hiervoor is een aanzet gegeven. Dit is vooral van
belang voor het personeel.
13. communicatie
De cijferlijst voor het examendossier kan pas op het laatste moment uitgedraaid worden.
Hierdoor is er inderdaad maar weinig tijd voor controle. Door een technisch mankement was
onduidelijk dat de ouders ook moesten tekenen. Niet alle leerlingen hadden dit thuis gemeld.
14. wijze van vergaderen
We willen meer discussie over vooraf aangeleverde stukken in plaats van uitdelen en toelichten
tijdens de vergadering.
Om efficiënter te kunnen vergadering spreken we af dat er voortaan een agendaoverleg is.
In principe is de schoolleiding aanwezig bij de hele vergadering. Als iemand een agendapunt
willen bespreken zonder de schoolleiding , kan dat voorafgaand aan de reguliere vergadering.
15. rondvraag
We vragen Monique de heer Poulisse (rector 2College) uit om de volgende vergadering bij te
wonen.

Omdat we ook volgende keer al een volle agenda hebben, nodigen we de leerlingenraad niet
uit.
Het vertrek van de heer Bouwens en het feit dat er inmiddels een heel schoolloopbaan
technasium doorlopen is, zijn een mooie aanleiding voor een evaluatie van het technasium. We
willen dit graag een van de eerste vergaderingen volgend schooljaar bespreken.
De volgende vergadering is donderdag 7 juni (verzet naar 20 juni).

