
Verslag Ouderraad 

Datum: 12 mei 2021 

Locatie: Compaen vmbo 

Tijdstip: 20:00 uur 

Aanwezig: Henk van Benthem; Eva Prins; Anita Koolbergen; Hans Goes; Frank van den Hoff 

Afwezig: Jiska Braun 

Opening en mededelingen: 

Henk heet iedereen welkom. Jiska kan helaas niet aanwezig zijn vanavond.  

Er zijn in het teken van het thema  Vrije Vogels  vogels in de bomen gehangen op het schoolplein. 

Ook is er op het Hemterrein een expeditie geopend en hebben leerlingen op de Zaanse Schans zeilen 

van een boot beschilderd. Alles in het teken van 75 jaar vrijheid. 

De examenstunt is inmiddels geweest. Vaak wordt een examenstunt geassocieerd met negatieve 

ervaringen. Gelukkig niet op Compaen. Het was dit jaar heel erg leuk. In samenwerking met de 

leerlingen zijn er waterpistolen gekocht, er was een BBQ en een springkussen. In verband met Covid-

19 zijn de meeste leerlingen vrij snel naar huis gegaan, op de examenleerlingen na. Het was een 

geslaagde middag! Een leuke afsluiting voor de vierdejaars leerlingen. 

Notulen vorige verslag: 

Het vorige verslag is goedgekeurd en verspreid. 

Vrijwillige ouderbijdrage: 

De algemene kosten blijven voor komend schooljaar gelijk aan de kosten voor dit jaar.  

Laatste nieuws over schoolreizen: 

De reizen gaan voorzichtig gestart worden. Er komt eerst een proef met een kleine schoolreis. 

Ouders krijgen een brief met uitleg over de vrijwillige bijdrage, dit moet wettelijk duidelijk 

omschreven worden. Er gaat tevens een stukje uitleg bij komen dat de schoolreis bij te weinig 

betalende ouders helaas niet door kan gaan.  

Er wordt geopperd of het geen mogelijkheid is om ouders in termijnen te laten betalen. 

Helaas is er wel de mogelijkheid dat ouders in de eerste instantie zeggen dat hun kind mee mag en ze 

willen betalen, maar dat ze uiteindelijk toch maar niet betalen. Hiervoor wordt op tafel gelegd of het 

niet mogelijk is om bij de eerste uitvraag een aanbetaling te vragen. 

      



Ontwikkelingen onderwijs 2021/2022: 

Allereerst heeft de overheid gezegd dat de scholen mogelijk volledig open gaan eind mei. Dit 

betekent dat alle leerlingen de laatste 5 weken op school aanwezig gaan zijn. Ze hoeven onderling 

geen 1,5m afstand meer te bewaren. Alleen op de gangen moeten dan nog mondkapjes gedragen 

worden. 

Er is een idee dat er in de laatste 2 schoolweken activiteiten worden gepland voor de leerlingen. Zo 

kunnen ze het jaar toch nog leuk afsluiten. Dit wordt nog verder ingevuld. 

Er komt extra geld vanuit de overheid om de achterstanden van de leerlingen in te halen. De 

komende 2 jaar gaat de overheid tot maximaal EUR 700,- per leerling extra uitkeren. Dit geld mag 

alleen besteed worden aan extra leraren en assistenten. Er mag bijvoorbeeld geen gymzaal van 

opgeknapt worden of iets dergelijks. Dit is heel erg veel geld. Er komen meteen 2 problemen naar 

boven. Zijn er wel extra leraren? Er is al een personeelstekort. En je kan maar voor 2 jaar een baan 

aanbieden, daarna wordt de extra uitbetaling weer stopgezet. Het is niet zo aantrekkelijk dat er dus 

geen vaste aanstelling kan worden aangeboden. En alle scholen krijgen dit. Dus het wordt flink 

concurreren om de extra leraren binnen te halen. 

Momenteel zijn er al een aantal vacatures binnen Compaen. Ook worden er komend schooljaar een 

aantal extra assistenten aangenomen.  

De mentoren is gevraagd om te bekijken of er in hun klas nog leerlingen zijn met problemen. Zowel 

op het sociale gebied als op het gebied van leerachterstanden wordt er nu gekeken of leerlingen 

extra hulp nodig hebben. De meeste leerlingen hebben weinig tot geen leerachterstanden. Zij zijn 

volledig op niveau.  Er wordt nog gekeken of er een schoolscan kan worden uitgevoerd. 

Er zijn veel aanmeldingen gekomen voor nieuwe leerlingen komend schooljaar. 63 meer ten opzichte 

van het afgelopen schooljaar. Dit is heel goed nieuws. Helaas betekent dit wel dat er een loting heeft 

plaatsgevonden. Er waren 243 aanmeldingen maar er is maar plek voor 200 leerlingen. Dit betekent 

helaas dat er 43 kinderen zijn uitgeloot.  

In het nieuwe schooljaar wordt Burgerschap en Taalbeleid opgestart.  

Volgend jaar wordt Compaen een Cultuur Profiel school. 

Helaas moet het OPDC haar deuren gaan sluiten in de nabije toekomst. Er zijn te weinig inkomsten 

om de kosten te kunnen dekken. Dit betekent dat er in de toekomst leerlingen naar oa Compaen 

gaan komen die extra leerbegeleiding nodig hebben. Er moeten extra tools ontwikkeld gaan worden 

om deze kinderen te kunnen helpen.  

 

Mededelingen vanuit de MR: 

Er komen als test mobiele telefoonzakken voor in een aantal klassen te hangen. Leerlingen moeten 

hier hun mobiel in gaan stoppen. Zo wordt de overlast door mobiele telefoons tegen gegaan. 

Er komt een typvaardigheidscursus op projectbasis voor de voor de tweedejaars leerlingen. Het is 

één van de projecten waar leerlingen voor kunnen kiezen. 

De werving voor een nieuwe directeur is inmiddels gevorderd. Het aantal sollicitanten is terug 

gebracht naar een klein aantal. Deze kandidaten krijgen in 55 minuten 2 casussen voorgelegd. Hierna 



volgt een advies van de MR over de, volgens hun, meest geschikte kandidaat. Het is een uitgebreid 

traject en er wordt samen met een speciaal bureau grondig gekeken naar elke kandidaat.  

Vragen: 

Er zijn geen verdere vragen. 

Einde vergadering. 

 

 

  

 

 

 


