Notulen ouderraad Mondriaancollege woensdag 19 september 2018
Aanwezig:, Mike v/d Brink (voorzitter), Erik Jan Bakker (directeur school), Hansi Sluiter, Henk Snijders,
Emmi de Vos, Joost v Doorn, Monique v/d Laar en Monique vd Vleuten (notulen)
Afwezig: Arno Delissen
1. Opening
We begroeten 2 nieuwe OR leden : Arjan Brinkman en Patricia Vermeulen.
2. Verslag bijeenkomst 30 mei 2018 en actie stappen
Geen opmerkingen over het verslag.
Actiestap “de prijzen van artikelen in de automaten” : Joost en Henk gaan in gesprek met de Coördinator Gezonde
School van het Hooghuis. Voorstel vanuit school om 1 keer per week geen snacks te presenteren maar iets gezonds
in de aanbieding te doen.
Actie stap bijles Mondriaan leerlingen door leerlingen van andere Hooghuis locaties, bijv. TBL blijft staan.

3.

Mededelingen OR
Emmi is budgethouder namens de OR ipv penningmeester, OR declareert bij school. In OR kas : €2450,Verslag vanuit MR (Mike): MTO (Medewerkers Tevredenheids Onderzoek) door 74% van de
medewerkers ingevuld, was heel positief, scoort op ongeveer alle domeinen boven de benchmark.
Ziekteverzuim is laag.

4. Mededelingen SL
Resultaten van LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) worden met OR gedeeld. Dit is de eerste keer
dat de mening van scholieren wordt onderzocht door LAKS, vorige jaren had het Hooghuis zelf een
enquête opgesteld. Cijfer voor deze school is 7.3. Landelijk gemiddelde 6.9
5. Slagingspercentages Mavo en Havo
Mavo : 92%, Havo 82% Slagings percentage Havo ligt onder het landelijk gemiddelde (87%). Mn
wiskunde en Nederlands scoorden laag. Er zijn dit jaar nieuwe docenten aangesteld voor kernvakken.
Tevens worden leerlingen vroegtijdig geïdentificeerd (cijfers Havo4 bijv.) voor extra ondersteuning.
Mentor en vakdocenten zijn hiervan op de hoogte en daardoor bij deze risicogroep in staat eerder
ondersteuning te bieden of te kijken wat er nodig is.
6. Beleid tav dealen van drugs op school
Drugs is geen problematiek op het Mondriaan. Mochten er vermoedens van drugs gebruik/dealen zijn
dan vindt kluiscontrole plaats. Ook vindt steekproefsgewijs kluiscontrole plaats. Bijv. ook rond om Ouden –nieuw ivm vuurwerk. Docenten weten waar zij op moeten letten bij leerlingen. Mocht een
vermoeden van drugs gebruik bestaan wordt er in gesprek gegaan met leerling en ouders.
Bij de vakken biologie en maatschappijleer komt drugs-en alcohol gebruik aan de orde.
7. Beleid tav gebruik mobiele telefoons in de klas

Beleid vanuit school is: mobiele telefoons bij begin van de les in de daarvoor bestemde zak tenzij de
docent bepaalt dat de mobiele telefoon nodig is voor de les. Vanuit de OR komen echter geluiden dat
docenten die gebruik van telefoons in de klas toestaan het niet nodig vinden dat de telefoon worden
opgeborgen. OR leden vinden dit een onduidelijk signaal naar de leerlingen. Directie zou graag zien dat
docenten in gesprek gaan met leerlingen over het gebruik van telefoons in de les en vindt het al dan niet
gebruik maken van een mobiel ook een leerproces. Voorstel is om halverwege dit jaar het beleid te
evalueren.
Er zullen in alle klassen klokken komen te hangen.
8. Plannen voor koersklassen
Klas is gestart en de eerste geluiden zijn zeer positief. Mevr. Van Bergen is het aanspreekpunt voor
ouders en leerlingen. Voor de leerlingen is structuur zeer belangrijk.
Henk brengt verslag uit vanuit de OPR : 27 september is op het Mondriaan de aftrap van het
Samenwerkingsverband : het gezamenlijk (oa andere Hooghuisscholen) maken van beleid tav integreren
van ‘rugzak’ kinderen in regulier onderwijs, waar koersklassen een onderdeel van zijn. In januari is er
een evaluatie over hoe het gaat met de koersklassen. 7 november gaat Henk naar een symposium over
het betrekken van de achterban.
9. Gezonde school
Zie actiestappen
10. Bijwonen leerling-raad
Marloes Mutsers is contact persoon voor OR. Zodra de leerling-raad op stoom is zal de OR contact met
Marloes opnemen om een vergadering bij te wonen.
Tevens wil de OR dit jaar in gesprek met de DMR Docenten Medezeggenschaps Raad), hiervoor zullen
we een agenda opstellen.
11. Sluiting
26 september is de klankbord avond voor ouders van nieuwe leerlingen
23 oktober is er een informatie avond groep 7 – 8 (19.00-21.00 uur)
Volgende vergadering (met teamleiders) is dinsdag 11 november 19.30uur
Actiepuntenlijst
Actiepunt
Prijzen van automaat verhogen/gezonde school : gesprek met
coordinator Gezonde school
Bijles door HAVO scholieren ?

Wie

Uiterlijke datum

Joost/Henk
Erik Jan

Volgende OR vergadering
Volgende OR vergadering

Evaluatie beleid mobieltjes in de klas op agenda 19 maart

Monique

Vergadering 19 maart

