
Verslag Ouderraad 

Datum: 10 maart 2021 

Locatie: Compaen vmbo 

Tijdstip: 19:00 uur 

Aanwezig: Henk van Benthem; Eva Prins; Anita Koolbergen; Jiska Braun; Hans Goes 

Afwezig: Frank van der Hoff; Angelique van der Schoot 

Opening en mededelingen: 

Henk heet iedereen welkom. Helaas heeft Angelique aangegeven dat ze door persoonlijke 

omstandigheden geen tijd meer heeft voor de OR.  

Frank is door persoonlijke omstandigheden vanavond niet aanwezig. We wensen hem en zijn gezin 

heel veel sterkte. 

Nieuwe leden: 

Door het vertrek van Angelique is de OR groep helaas nog kleiner geworden. Helaas is er weinig 

interesse in de OR. Dit zal ook te maken hebben met de omstandigheden rondom COVID. Ouders zijn 

moe, hebben kinderen thuis, werken wellicht zelf ook thuis. Kortom, dit schooljaar gaat het 

waarschijnlijk niet meer lukken.  

Wellicht is er wel interesse bij de ouders van de nieuwe kinderen die aankomend jaar op school gaan 

komen. Als we bij alle informatie voor nieuwe leerlingen en hun ouders informatie toevoegen over 

de OR kunnen we de nieuwe ouders misschien motiveren om deel te nemen. 

Ook gaat de OR benoemd worden als er eventueel algemene ouderavonden worden georganiseerd.  

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: 

De reglement is inmiddels getekend door de voorzitter (Jiska) en de secretaris (Eva).  

Het reglement wordt geplaatst op de site en komt in het school archief. 

     Geheimhoudingsplicht: 

De geheimhoudingsplicht is door alle aanwezigen getekend. 

 



Actielijst: 

Alle punten van de actielijst van de vorige vergadering zijn inmiddels verwerkt. 

Stand onderwijs: 

Het aantal besmette medewerkers en leerlingen valt gelukkig nog mee. Er wordt hard gewerkt om 

ervoor te zorgen dat kinderen afstand behouden van elkaar en de leraren. Vooral in de pauze blijkt 

dit nog moeilijk. De aula zit snel vol. Maar door de nieuwe roosters met aangepaste pauze tijden en 

de regels rondom de aula gaat het wel oke. Maar het blijft moeilijk.  

Het vak lichamelijke opvoeding kan op dit moment nog geen doorgang vinden. Het is nog te 

kwetsbaar omdat de kinderen tijdens dit vak niet voldoende afstand kunnen houden. 

Voor de inspanningen van de medewerkers van Compaen nemen we ons petje af. Er wordt keihard 

gewerkt om zowel online als live lessen van goede kwaliteit te leveren. Vooral de theorie leraren 

hebben het erg zwaar gehad. De praktijk leraren hadden het weer op een heel andere manier 

moeilijk. Zij konden tijdelijk helemaal geen les meer geven.  

Feit is dat het schoolleven er totaal anders uit ziet sinds COVID. 

      Online lessen: 

Er wordt ons gevraagd om feedback te geven over de online lessen. Hoe ervaren wij als ouders de 

lessen en wat krijgen we mee van onze kinderen? 

• De stille kinderen raken ondergesneeuwd. Je hoort de drukke kinderen voornamelijk, die 

vragen alle aandacht. Maar de stillere kinderen hoor je niet meer. Sommige kinderen zeggen 

om hun eigen redenen helemaal niets tijdens de online lessen. Dit is een punt van zorg. 

• Bij het zogenaamde scherm delen bevriest het scherm. Ook tijdens het afspelen van 

informatieve filmpjes gebeurt dit regelmatig. 

• Punt van zorg blijft dat er minde toets momenten zijn geweest. Hierdoor hebben kinderen 

minder kans gehad om hun cijfers op te halen. Er wordt aangegeven dat de kinderen ook 

worden beoordeeld om hun aanwezigheid, actief maken van huiswerk enz. Vraag is of dit 

helemaal eerlijk is. Vooral de eerstejaars leerlingen die amper kennis hebben kunnen maken 

met het schoolleven op de middelbare school hebben nogal moeite met de enorme mate 

van zelfstandigheid die van ze wordt gevraagd. Opeens moeten ze, met weinig controle, wel 

heel erg veel zelf doen. Kun je ze dan echt beoordelen op hun inzet? 

• Kinderen zijn thuis vreselijk afgeleid. Ouders, huisdieren, weinig controle en al die leuke 

dingen op hun kamer. Het is nogal wat om dan de aandacht te houden bij een les. 

• De toetsen worden weinig nabesproken. Hierdoor zien kinderen niet wat ze goed of fout 

hebben gedaan. 

Bijles: 

Er is een budget beschikbaar voor het geven van bijlessen. Ook lopen er diverse studenten rond die 

dit graag willen geven. Deze krijgen een kleine bijdrage van school. Helaas wordt hier amper tot geen 

gebruik van gemaakt. Dit is bijzonder want de achterstanden door online lessen zijn er helaas wel 

onder de leerlingen. Er wordt gevraagd of dit nogmaals duidelijk aangegeven kan worden bij de 

ouders.  

Ook de vakhulp lessen worden niet opgestart. En dat terwijl deze gewoon online gegeven kunnen 

worden. Hier gaat naar gekeken worden. 



Uitsplitsing vrijwillige ouderbijdrage: 

Deze komt op een volgende agenda. 

Vacature MR en GMR 

Er komen komend schooljaar 2 vacatures voor kinderen in de MR. Dit gaat Henk met de kinderen 

bespreken.  

Ook komt er een vacature in de MR voor een ouder. Na overleg is besloten dat Eva Prins deze 

vacature gaat opvullen. Eva gaat meelopen met de komende vergaderingen als toehoorder. Zo kan ze 

een beetje ingewerkt worden. 

Ook in de GMR komt er een vacature vrij. Deze gaat Eva Prins ook vervullen. Ook hierbij gaat ze 

direct meelopen om ingewerkt te worden. 

We wensen Eva veel succes! 

Procedure nieuwe directeur 

De procedure is in volle gang. Er worden zogenaamde koffietafel gesprekken georganiseerd. Hier kan 

dieper in gesprek worden gegaan met geïnteresseerden.  

Er is een adviescommissie samengesteld. Deze gaan helpen met het kiezen van de meest geschikte 

kandidaat.  

 

Vragen: 

Het nieuwe rooster ivm pauzes is niet leesbaar vanaf de mobiele telefoon. Kan hier iets aan worden 

gedaan? Wordt geregeld! 

Einde vergadering. 

 

 

  

 

 


