Verslag ouderplatform 26 maart 2019
Aanwezig:
Ouders: Ellis Raza, Jolanda Besselink, Marc Drenth, Rynate Minnema.
’t Venster: Ramona Stael, Angélique Sanders (verslag)
Afwezig: Wouter Wout, Fadma Andouh, Annemieke Lausberg.
1. Opening en mededelingen
Welkom! Bericht van verhindering van Annemieke Lausberg en Wouter Wout.
2. Verslag d.d. 23-10-‘18
Marc maakt een compliment voor de slagen die inmiddels zijn gemaakt.
3. Lopende zaken door Ramona Stael
- We hebben op dit moment 102 aanmeldingen, gaat nog iets oplopen. Ook voor de mavo een klas.
Dat is fijn, vorig jaar kwamen we uit op 85. Mogelijke oorzaken: extra doedag voor 3 basisscholen,
posters opgehangen in de regio, goede info-/aanmeldavond op 12 maart, poortjes weg.
- Helaas veel lesuitval wegens ziekte. Met name problematisch om vervanging te krijgen voor
Nederlands en natuurkunde. Collega’s vangen waar mogelijk op, maar is niet helemaal
uitvoerbaar voor alle vervanging. Binnen ons schoolbestuur Quadraam is een werkgroep aan het
bekijken of er mogelijkheden zijn om een invalpool op te richten.
- Landelijk gezien worden er steeds minder vmbo-adviezen gegeven. De leerlingen die op andere
scholen af moeten stromen omdat het niveau toch te hoog is worden meestal pas helemaal aan
het eind van het schooljaar aangemeld. We gaan voor deze doelgroep een extra infoavond
organiseren.
- In Arnhem Noord zijn we aan het nadenken over de haalbaarheid van een aantal scenario’s voor
het onderwijs in de toekomst. Mogen we die op een gegeven moment aan jullie voorleggen? Ja!
4. Resultaten tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen
Angélique deelt de samenvatting uit en bespreekt die. Deze samenvatting wordt gepubliceerd in de
nieuwsbrief die er in april uit gaat.
Aan de ouders wordt gevraagd hoe zij vinden dat de resultaten naar de leerlingen gecommuniceerd
zouden moeten worden. Afgesproken wordt dat dat via de schermen die in de school gebeurt. Ook
worden de resultaten besproken met de leerlingenraad. Aan hen wordt gevraagd wat er volgens hen
bij het volgende onderzoek over 2 jaar gerealiseerd moet zijn.
5. Rondje ouders
- bij basistraining rekenen wordt een 8,5 wordt afgerond naar een 9 maar een 9,5 niet naar een
10 omdat de toets niet foutloos is gemaakt. Wat zijn de afspraken?
- Leerjaar 1 had in de toetsweek maar één toets per dag, op één dag twee. Dit is zo wel een
erg relaxte week.
- Te weinig informatie naar de ouders over vervanging mentoren.
- In de mail naar alle ouders n.a.v. het inspectiebezoek stond o.a. iets over de verbetering van
de communicatie. Welke communicatie wordt hier bedoeld? Dit gaat over de communicatie
vanuit de schoolleiding over veranderingen in het beleid. Om die communicatie te verbeteren
is ‘Het Venstermoment’ ingesteld. Iedere dinsdag om 15.10 uur worden alle collega’s
uitgenodigd in de personeelskamer voor mededelingen vanuit de schoolleiding. Ook collega’s
kunnen daar desgewenst iets kenbaar maken.
- Een van de ouders heeft wel mentorgesprekken gehad, maar geen LOV- gesprek zoals het
benoemd wordt op ouderavonden en in informatiebrieven.
- In 3 mavo is er de mogelijkheid om geschiedenis te kiezen i.p.v. Duits. Dit is afgelopen jaar
niet helemaal vlekkeloos verlopen. In het rooster is nu zo dat een leerling op 1 dag twee
dezelfde lessen Engels volgt.
- Thuisbasis Mavo: hoe bevalt die? Ramona antwoordt dat evaluatie daarvan nog plaats moet
vinden. Wel is duidelijk dat onder- en bovenbouw samen in één thuisbasis goed werkt.
Ramona zal naar de ouderplatformleden waar nodig terugkoppelen hoe het zit met genoemde
onderwerpen.
6. Thema’s volgende bijeenkomst: 13 juni
evaluatie Mavo;
communicatie vanuit de school naar ouders.
Van de rondvraag maakt niemand gebruik. Daarmee wordt de bijeenkomst gesloten.

