Verslag ouderraad

28-10-2020

• Aanwezig: Henk van Benthem (directeur), Eva Prins (secretaris), Hans
Goes (MR), Frank van der Hoff (MR), Angelique van der Schoot.
• Online Aanwezig: Jiska Braun (voorzitter), Anita Koolbergen.

• Henk heet iedereen welkom op deze eerste bijeenkomst.
Na een roerig aantal jaren met diverse directeuren is Henk begonnen bij
Compaen. Door diverse omstandigheden waren er een aantal zaken in
het slop terecht gekomen. Met de komst van Henk wordt er gelukkig
weer een goede structuur aangebracht. Henk is nu bezig met de laatste
missende onderdelen zodat hij over een jaar, als hij afscheid neemt, alles
goed op de rails heeft staan voor zijn opvolger.
Een van de dingen die hij weer aan het opstarten is, is deze ouderraad.
Deze bestond nog niet. Hierdoor hadden de ouders in de
medezeggenschapsraad helaas geen achterban om mee te overleggen.
Het klankbord voor de ouders en schoolleiding miste nog. Tot vandaag.
Inmiddels hebben 6 ouders zitting genomen in de ouderraad.
• Er wordt een kort voorstelrondje gedaan.
• Er moeten een voorzitter en een secretaris gekozen worden.
Jiska Braun is voorzitter.
Eva Prins is secretaris.
• Waar is de ouderraad voor?
De ouderraad is het klankbord van de ouders en de medewerkers van
Compaen. De ouderraad staat klaar met raad en daad. Aanwezigheid bij
onder andere open dagen, zodat ouders van nieuwe leerlingen kunnen
praten met ouders van bestaande leerlingen. De ouderraad moet, indien

gewenst, een aanspreekpunt zijn van alle ouders van leerlingen op
Compaen. De ouderraad heeft een adviserende rol. Ook kan er, waar
nodig, gerekend worden op hulp bij activiteiten.
• Henk heeft gevraagd of de ouderraad mee wil denken over de
vrijwillige ouderbijdrage.
Zoals het er nu uitziet gaan de activiteiten dit jaar niet door. Het Corona
virus maakt het onmogelijk dingen verantwoord te organiseren. Er zijn
geen schoolreisjes gepland en de buitenlandreizen zijn niet geboekt.
Hierdoor blijft er wellicht geld van de vrijwillige ouderbijdrage over. Hier
moet naar gekeken worden. Ook is er gevraagd of er meegekeken kan
worden naar de hoogte en de invulling van de ouderbijdrage.
• Er moet een protocol gemaakt worden voor de ouderraad.
Deze is nu nog niet aanwezig. Henk gaat 3 protocollen van andere scholen
en organen naar iedereen opsturen als voorbeeld. De wens is om van het
protocol vooral geen boekwerk te maken.
• De data van de vergaderingen van dit schooljaar.
Het is de bedoeling dat de ouderraad tenminste 6 maal per jaar bij elkaar
komt. Waar nodig kan er altijd een extra vergadering worden ingelast.
De data zijn vastgelegd op:
- 09 december 2020
- 27 januari 2021
- 10 maart 2021
- 14 april 2021
- 26 mei 2021
Uiterlijk 1 week van tevoren stuur ik de agenda.
Toevoegingen graag voor deze tijd insturen.
• Nog 2 leden toevoegen.
Het zou prettig zijn als er nog 2 leden toegevoegd worden aan de
ouderraad. Het liefst uit de onderbouw, dan zijn alle leerjaren goed
vertegenwoordigd. 1 ouder wordt benaderd, de tweede wordt gezocht
door Henk en de mentoren van de brugklassen.
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• De website.
Henk vertelt dat de website de plek is voor alle ins en outs van Het
Compaen. Uit de reacties blijkt dat dit onder de ouders niet tot nauwelijks
wordt gebruikt. Gedacht wordt dat de website meer is voor ouders die op
zoek zijn naar een school voor hun kind. Jammer, want er wordt
regelmatig informatie toegevoegd met beeldmateriaal. Ook zijn alle
protocollen te vinden op de website. Hier moet dus wat meer aandacht
voor komen onder de ouders.
• Nieuwsbrief.
Geopperd wordt om een nieuwsbrief uit te laten gaan. Een aantal keer
per jaar een leuke, vooral positieve nieuwsbrief. Hierin kan de ouderraad
zich ook voorstellen. Hier wordt aan gewerkt.
• Einde vergadering.
Henk dankt iedereen voor zijn/haar komst.
Actielijst vergadering 09 december 2020
Henk Van Benthem

Opsturen voorbeelden procollen

MR
Henk Van Benthem

Opsturen goedgekeurde notulen
Tevredenheidsonderzoek
opsturen
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