
Verslag Ouderraad 

Datum: 9 december 2020 

Locatie: Compaen vmbo 

Tijdstip: 19:30 uur 

Aanwezig: Henk van Benthem; Eva Prins; Frank van der Hoff; Anita Koolbergen 

Afwezig: Jiska Braun; Angelique van der Schoot 

Opening en mededelingen: 

Henk heet iedereen welkom. Helaas zijn Jiska en Angelique ziek. We wensen hen beterschap. 

Nieuwe leden: 

Jiska heeft een aantal ouders benaderd om de OR aan te komen vullen. Deze ouders zouden er over 

gaan nadenken. Om wat meer bekendheid te geven aan de OR krijgen we een eigen knop op de site 

van Compaen. Hier komen de verslagen te staan. Het idee is geopperd om allemaal een kort stukje te 

schrijven waarin iedereen zichzelf voorstelt en motiveert waarom hij/zij in de ouderraad zit. Door 

hier een fotootje bij te voegen leren ouders van leerlingen ons een beetje kennen.  

Vorig verslag OR: 

Het vorige verslag is inmiddels goedgekeurd en verspreid onder alle leden. Nogmaals, alle verslagen 

komen ook onder onze eigen knop op de website te staan zodat deze te lezen zijn voor alle ouders. 

Reglement ouderraad: 

Het was een beetje een puzzel wat betreft de omschrijving van de verantwoordelijkheden van de OR. 

In principe heeft de MR instemmingsrechten en adviseringsrechten. Besloten is om van de OR het 

klankbord voor de ouders in de MR te zijn. Hans had een aantal tekstuele aanpassingen die zijn 

doorgevoerd.  

Een toevoeging is dat toegetreden ouders in redelijkheid worden verwacht om aanwezig te zijn 

tijdens vergaderingen. Het is uiteraard wel vrijwillig maar niet geheel vrijblijvend. Er is wel een 

verwachtingspatroon.  

Een tweede toevoeging is de geheimhoudingsplicht. Deze is van zowel de kant van de ouders als 

vanuit Compaen gewenst. De OR moet een veilige plek zijn om diverse zaken te kunnen bespreken. 

Dit onderwerp gaat worden besproken in het MT omdat deze niet alleen voor de ouderraad, maar 

ook voor de MR en de Leerlingenraad.  



Henk gaat de aanpassingen van Hans verwerken in het geschreven reglement en een 

geheimhoudingsclausule toevoegen. Als iedereen het met de nieuwe versie eens is kan het 

reglement de volgende vergadering getekend worden. 

Tevredenheidsonderzoek: 

In maart 2020 heeft er een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Ouders, leerlingen, MT, 

Personeel en OOP konden hun mening geven over tal van onderwerpen aangaande Compaen. 

Hierover heeft Henk ons een uitgebreide presentatie gegeven. Hieronder een aantal punten. 

Vlak voordat de school sloot vanwege Corona hebben 4 eerste klassen, 4 tweede klassen, 4 derde 

klassen en 4 vierde klassen het onderzoek ingevuld.  

56% van de leerlingen, 33% van de ouders, 90% van OOP, 83% van het onderwijzend personeel en 

100% van het MT hebben in totaal deelgenomen aan het onderzoek.  

Door Corona kwamen de uitslagen helaas pas eind juni waardoor deze pas begin oktober met het 

team besproken zijn. Toen lag het schoolplan 2020/2021 er natuurlijk al. Gelukkig sluit het 

schoolplan aardig aan met de uitkomsten van het onderzoek. Ook kwamen er een aantal 

verbeterpunten uit die redelijk eenvoudig in de lessen zijn op te lossen. Met dank aan een heel 

enthousiast gym team. Ook de punten zoals “actualiteit” kunnen vrij eenvoudig in de lessen 

geïntrigeerd worden. 

Aandachtspunt blijft het psychologische aspect van de kinderen. Hierin scoren we iets lager dan de 

andere scholen in de Zaanstreek. Het idee is geopperd om de GGD in te vliegen voor gastlessen met 

betrekking tot depressie te geven. Drugs, alcohol, lachgas, roken en pesten liggen al erg onder de 

aandacht maar misschien zou het fijn zijn als de kinderen een les krijgen over depressie, 

mishandeling e.d. om ze wat handvatten te geven. 

De rapportcijfers zijn:  

- MT: 7,8 

- Personeel: 7,2 

- OOP: 7,7 

- Ouders: 7,2 

- Leerlingen: 6,7 

Een samenvatting van het tevredenheidsonderzoek komt online te staan met een link in de update 

die de ouders in de mail ontvangen.  

Ouderbijdrage: 

Ongeveer 70% van de ouders heeft de vrijwillige ouderbijdrage betaald dit jaar. Dit is gelijk met vorig 

jaar. De ouderbijdrage wordt dit jaar gebruikt voor diverse kleine evenementen die wel door zijn 

gegaan. Ook zijn er, mede door Corona, andere kosten gemaakt waar de ouderbijdrage een goede 

bijdrage aan heeft geleverd.  

Er wordt geprobeerd om binnen de grenzen van de Corona regels toch zoveel mogelijk leuke dingen 

voor de kinderen te organiseren. Mocht het in de loop van volgend jaar beter gaan met de Corona 

perikelen, worden uiteraard alsnog schoolfeesten georganiseerd! Ook het MT en haar medewerkers 

mist deze evenementen enorm.  

Er komen geen buitenland reizen dit jaar.  



Voor de komende jaren gaan de buitenlandreizen een spannend onderwerp worden. De overheid 

heeft verkondigd dat alle excursies en reizen voor alle leerlingen toegankelijk moeten zijn. Dit 

betekent dat de bijdrage aan deze reizen vrijwillig is geworden. Feitelijk betekent het dat als 

ongeveer 30% van de ouders besluiten dat ze niet gaan betalen voor deze reizen maar wel willen dat 

hun kind meegaat, de gehele reis niet kan plaatsvinden. De school kan niet voor grotere 

hoeveelheden kinderen het volledige bedrag van deze reis gaan betalen. Dit gaat dus nog een 

spannende tijd worden waarin onderzocht gaat worden of de reizen nog wel door kunnen gaan. 

Vragen: 

Er wordt gevraagd of de goede cijfers van kinderen of goede resultaten van een klas positief beloond 

kunnen worden. Dus als een kind een 10 haalt een leuk presentje. Dit is al met de niet roken 

challenge. Misschien kan het doorgetrokken worden naar alle goede prestaties? 

Kan het kerstgala vervangen worden door bijvoorbeeld een midzomernachtdroom gala? Zodra het 

weer kan worden de schoolfeesten alsnog gegeven. 

Kunnen de vaste plekken die de kinderen in de klassen hebben losgelaten worden? Nu zitten steeds 

dezelfde kinderen in de kou naast een open raam. 

Hoe gaat het met de CJP’s? (Heeft Henk nagevraagd: ook vertraagd door Corona, maar ze komen er 

aan). 

Einde vergadering. 

 

 

Navragen nieuwe ouders OR Jiska Braun 

Opzetten geheimhoudingsplicht Henk van Benthem 

Aanpassen reglement OR Henk van Benthem 

OR knop op website maken en 
verslagen OR daarin plaatsen 

Henk van Benthem 
 

Voorstel stukje maken en foto 
bijvoegen 

Alle OR leden 

Samenvatting van 
tevredenheidsonderzoek op site 
plaatsen 

Henk van Benthem 

Link naar de samenvatting in de 
update zetten. 

Henk van Benthem 

  

 


