9 februari 2022
Aanwezig : Jarik, Krista, Henri, Greetje, Marike en Daniëlle
Afwezig: Mark
Vorige notulen:
Uiteindelijk is er vanuit de Oudercommissie niets georganiseerd rond Nieuwjaar ivm de
lockdown en besmettingen wel. School heeft een kerstkaart gestuurd naar de leerlingen en
ze hebben het nieuwjaarsontbijt later gekregen in de vorm van een lunchpakket.
Punten van dit overleg:
Toetsweek.
Zowel vanuit school, als vanuit de leerlingen wordt aangegeven dat de toetsweek niet soepel
verlopen is. Vanwege de vele besmettingen zijn er momenteel nog leerlingen die alle
toetsen moeten herkansen, een deel moet een aantal toetsen herkansen en een enkeling 1
of 2 toetsen. Daarnaast is er weinig les geweest in de weken voorafgaand van de toetsweek.
Een voorbeeld uit jaar 1 is een Geschiedenis leraar die ziek was vanaf eind november,
vervolgens kwam er een lockdown, 2 weken kerstvakantie en ging begin januari de hele klas
in quarantaine.
Er moest vervolgens een toets Geschiedenis gemaakt worden halverwege januari, terwijl de
laatste les eind november was.
Ook zijn er soortgelijke verhalen uit jaar 3. Er zijn berichten dat toetsen zijn aangepast en
makkelijker zijn gemaakt, maar om een toets 2 keer te laten wegen in een tijd dat er geen of
te weinig les is geweest is een punt om als school over na te denken.
Voor leerlingen die de hele toetsweek hebben gemist zijn de inhaaldagen niet goed
geroosterd. Zo zijn er leerlingen die 5 toetsen op 1 dag zouden moeten inhalen. Uiteindelijk
is het vooral belangrijk dat een leerling individueel afspraken maakt met de docent over het
inhaal moment. Echter geeft dit extra stress in een al vervelende stressvolle periode.
Het verloop van deze toetsweek geeft een aantal ouders van de Oudercommissie het idee
dat het jaar overdoen een reëele optie is, omdat voor veel vakken de basis mist.
Verzoek aan school om een goede evaluatie te houden en voorbereid te zijn op een
volgende toetsweek. Wellicht om een scenario B in te plannen door toetsen meer te
spreiden. De verwachting nu is dat we in dit najaar nog een griep/coronagolf tegemoet gaan,
dus zou er voor de toetsweek van oktober een andere manier bedacht kunnen worden om
de toetsweek uit te voeren.
Op sommige scholen in Groningen en Drenthe zijn toetsweken afgeschaft (oa. in de
onderbouw) en maakt elke leerling elke week 2 toetsen of meerdere Po’s voor cijfers. Om
beter in een ritme te blijven en om de kwetsbaarheid van zo’n massaal toetsblok te
voorkomen. Ook kan het druk bij leerlingen wegnemen.
Wil school hier over nadenken?

Daarnaast het psychologische aspect, het zelfvertrouwen van de leerling in deze tijd, wat
doet school hier aan?
Er heeft een GGD gezondheidscheck plaatsgevonden in de klassen, hieruit is een rapport
gekomen en heeft onze school hof gescoord op leerlingen met sombere gedachten. Het
verzoek vanuit de Oudercommissie is om dit rapport te delen en te vragen aan de GGD om
wellicht een lezing/hulpmiddelen in te zetten voor een te organiseren oudercafé.
Verder zet school verder in op de NPO bijlessen en workshops: plannen en organiseren. En
leren leren voor leerlingen.
De uitslag is nu dat zo’n 3 kwart van de leerlingen goed door de toetsweek is gekomen en
dat er een goed beeld kan worden geschetst van deze leerling.
De landelijke afwezigheid van docenten (23%) is hoger dan van onze school
De sfeer onder de docenten is goed, iedereen gaat verschillend om met de situatie.
Magister en Adviezen. Het kiezen van profiel in jaar 3 verloopt ook veelal online en geeft
meerdere vraagstukken. In Magister verschijnen sinds deze week letters achter een vak,
waar geen uitleg bij staat en de leerling ook niet weet wat het inhoudt.
Voorbeeld:
Natuurkunde Advies BB P – Wellicht de leerling hier van te voren op de hoogte brengen over
afkortingen. Het is niet duidelijk of het een automatisch Magister bericht is of handmatig
door docenten erin wordt gezet.
Bovenstaande onderwerpen nemen we mee naar het volgende overleg.

Mededeling vanuit school:
Vertrek Rector, gecommuniceerd via mail per 1 april.
Arno wordt directeur van OJS De Swoaistee in Lewenborg
Een vacature is uitgezet

Activiteiten:
De Open dagen 2022 waren ook dit jaar weer online
Inclusief Rondleiding door de school ( deze staat nog online )
Kinderen konden Live online vragen stellen , in een setting: woonkamer sfeer
Zaterdag 5 maart komen er kleine groepjes kinderen kijken in de school. 300 Kinderen zijn
uitgenodigd via scholenmarkt , zonder ouders ( afhankelijk van de corona regels.)
De oudercommissie wil graag meer doen dan vergaderen. Waar kunnen wij helpen ?
Volgende vergadering hopen we een Oudercafe te kunnen gaan plannen wellicht met het
GGD , rapport als basis om ouders te helpen hun kind te ondersteunen.

ACTIELIJST: 6 april
Henri:
- GGD vragen of er avonden georganiseerd kunnen worden voor ouders ivm corona
stress.
- Breed uitdragen dat de ouderraad fysiek kan helpen
- Leerlingenraad vragen aan te sluiten ( van te voren verwachting doornemen over en
weer )
- Toets week evaluatie
Ieder:
nadenken over invulling activiteiten leerjaar 2022/2023

