
 

 

 

Samenvatting ouderraad vergadering 14 juni 2016 

 

Opening vergadering 
Esther Hikspoors heeft zich afgemeld als lid van de ouderraad. Wij bedanken haar voor haar inzet.   
 
Mededelingen directie 

 Voor de reizen naar Londen, Parijs en Istanboel wordt er voor komend schooljaar een 
alternatieve bestemming gezocht i.v.m. terreurdreigingen. 

 We staan even stil bij het overlijden van twee ouders van leerlingen. Ondanks het enorme 
verlies zijn er positieve reacties over de aanpak. De school zorgt voor goede nazorg voor de 
kinderen.  

 Over het nieuwe schoolplan voor de komende vier jaar wordt volop gebrainstormd. De 
stakeholders bijeenkomst is 20 juni. Joost en Judith zullen de ouderraad vertegenwoordigen. 
Ook het zorgteam is druk bezig om een plan op te stellen samen met andere zorgverleners 
zoals o.a. het CJG. Er wordt gekeken naar wat we goed doen en wat beter kan. 

 In Someren hebben we wat klachten gehad van buurtbewoners over overlast van 
hangjongeren. Deze jongeren zijn niet altijd van onze school. Maar in samenwerking met de 
buurtbrigadier gaat het nu al een stuk beter. Met de buurtbrigadier zijn goede afspraken 
gemaakt en school kan hun altijd bellen. 

 Geslaagd ja of nee?  In Asten wordt iedereen gebeld. In Someren alleen die gezakt zijn. 
Volgend jaar wordt dit gelijk getrokken.  

 
Thema-avond 

 De werkgroep ligt op schema. Het thema is: PUBER (ge)PEST, en wordt verzorgd door 
theatergroep PlayBack. Voorafgaand zullen het zorgteam en leerlingmentoren uitleg geven 
wat op school hieraan gedaan wordt. Dit jaar is er geen pauze, maar zal er na afloop 
gelegenheid zijn om wat te drinken. Deze avond wordt gehouden op 10 november van 
19.30 uur tot 21.45 uur.  

 Peter-Jan vertrekt als voorzitter, Angela Klaus zal deze taak op zich nemen. Vanuit de 
ouderraad zal Marian Groeneveld zitting nemen in de thema-avond werkgroep. 

 
Ondersteuning brugklassers door ouders. 
De laatste tijd wordt er veel geprobeerd om te frauderen met toetsen. Dit bevestigt dat hier 
voorzichtig mee omgegaan moet worden. Alleen op verzoek van ouders mogen toetsen in een 
gesloten enveloppe mee naar huis. De vraag komt vaker van ouders dan van leerlingen. Als ouders 
zich zorgen maken kunnen ze altijd contact opnemen met de mentor of leerkracht. 
 
Vacature voorzitter.   
Op dit moment is er nog geen vervanger voor Marjo. We zijn dus nog op zoek naar een nieuwe 
voorzitter. 
 
Rondvraag 
Marian geeft aan dat er best veel leraren stoppen, ook halverwege het schooljaar. Paula geeft aan 

dat de school stimuleert om ergens anders te kijken i.v.m. krimp. 


