Notulen Ouderraad PCC Lyceum
Notulen vergadering Ouderraad PCC Lyceum 24 mei 2018
Aanwezig:
Ilse Rus , Carmen van den Brink, Marieke Hendriks, Martijn van Lier (voorzitter/notulist a.i.),
Harold Ansink (sectordirecteur).
Afwezig : Martijn Groen, Richard Heijmans, Richmar Godfriedt

Opening

Martijn opent de vergadering om 19.30 uur; het blijkt voor veel van de aanwezigen dat het zeer
lastig is om op tijd te zijn op het geplande tijdstip 19:15. Na overleg wordt besloten om de
vergaderingen voortaan om 19:30 te beginnen.

Vaststellen Agenda
1.
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8.
9.

Opening voorzitter
Notulen 9 april 2018
Mededelingen sectordirecteur H. Ansink (plannen/actualiteiten)
Informatie MR
Thema-avond Playback – evaluatie
Oudercafé’s - evaluatie
Diploma-uitreiking (jaarboek)
Rondvraag
Sluiting

Notulen vergadering 9 april 2018

Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd.

Mededelingen/nieuws door sectordirecteur Harold Ansink
−

−
−
−

Examens:
o Er waren twee leerlingen die zich verbazingwekkend genoeg hadden verslapen.
o Het eindexamen Havo Economie werd lastig gevonden maar was ook totaal anders
dan de afgelopen vijf jaar.
o De docent Geschiedenis heeft in totaal drie examengroepen met in totaal 82
leerlingen. Dat betekent erg veel werk om na te kijken, zeker naast gewone
werkzaamheden zoals surveillance bij de examens. Een eventueel volgende keer zal
rekening worden gehouden met het surveillance rooster om een docent te kunnen
ontlasten.
Voor Havo 4 is er vorige week een uitwisseling geweest met Darmstad en Troyes. Het thema
was “de fitte school”.
Ruth van der Kruijssen is op studiereis in China voor VWOx. Ze zal daar een verslag van
schrijven.
Op donderdag 30 juni zal het MT een heidag hebben om zich te concentreren op de
organisatorische uitdagingen die er zijn. In juli is er vervolgens een plenaire bijeenkomst met
alle docenten en in oktober wil Harold ook ons betrekken.

Notulen Ouderraad PCC Lyceum
Informatie MR

Harold geeft de volgende terugkoppeling over de thema’s die spelen bij de MR:
• Er zijn volgend jaar 41 klassen, één meer dan dit jaar. Dat betekent dat er één lokaal te
weinig is. Er wordt momenteel gekeken naar het gaan gebruiken van 3 tot 4 lokalen op de
locatie Oosterhout.
• De resultaten van de inspectie zijn gerapporteerd. Er is vertrouwen uitgesproken in het
bestuur om de problemen te kunnen aanpakken. Harold zal het rapport toezenden.

Thema-avond Playback

Martijn heeft de resultaten van de enquête naar iedereen gestuurd. Er is sprake van een redelijk
hoge respons. Er hebben 26 mensen gereageerd op een totaal van 59 genodigden. Over het
algemeen kan worden gesteld dat Playback heel positief wordt ontvangen en dat men graag
Playback ziet terugkomen. Toch zijn er ook kanttekeningen. Op de eerste plaats is Playback niet
goedkoop. Ten tweede zijn er ook goede reacties op de oudercafé ’s (zie onder). Harold geeft
bovendien te kennen dat de acteurs in de voorbereiding niet echt sympathiek waren.
Een punt ter verbetering, volgende keer vragen we bij de aanmeldingen om meer informatie zoals
in welke klas de betreffende zoon/dochter zit.

Oudercafé’s evaluatie

Recent zijn er een aantal oudercafé’s geweest, PCC Fabritius (17 mei) en
PCC Heiloo (23 mei). Hierover geeft Harold de volgende opmerkingen:
• De werkvorm moet beter worden uitgelegd. Voor een goed resultaat moet er bij elke tafel
één persoon achter blijven om toeklichting te geven op de discussies van de vorige groep.
• Het zou goed zijn als de gespreksleiders over technieken beschikken om door te kunnen
vragen en te prikkelen.
• Er is veel aandacht besteed aan de hapjes.
Harold wil het voor ons graag faciliteren om in de driehoek school, ouder en kind te praten over
opvoeden. Hier komen we volgende keer op terug.

Diploma-uitreiking (jaarboek)

Op 3 en 5 juli zijn de diploma-uitreikingen. Richard zal dan als voorzitter van de OR ook een praatje
doen en namens de OR het jaarboek aan de leerlingen aanbieden.

Rondvraag

Ilse:
Het lijkt erop dat er vorig jaar meer activiteiten in de brugklas waren dan dit jaar. Is daar een
verklaring voor? Harold moet de verklaring schuldig blijven.
Marieke:
Er moet vaak worden samengewerkt in groepen van 4 leerlingen. Helaas komt het regelmatig voor
dat niet alle leerlingen in zo’n groep dezelfde inzet tonen en dezelfde motivatie hebben. Dat
maakt voor de leerlingen die graag willen vervelend. Harold geeft aan deze problematiek mee te
nemen in de vernieuwingsplannen.

Sluiting

De volgende vergadering is op 26 juni 2018 om 19.30 uur.

