
Verslag Ouderraad 

Datum: 16 juni 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.  

Helaas gaat Henk ons na een hele fijne periode helaas verlaten. Hij gaat met pensioen. Maar wie 

weet zien we je wel weer terug Henk. Eerst even welverdiend heerlijk reizen, om vervolgens als 

interim aan de slag te gaan. Stiekem hopen we dat we je dan weer mogen verwelkomen op deze 

mooie school. 

Maar we krijgen een goede vervanging. Irene Jansen wordt de nieuwe directeur van Compaen. We 

wensen haar veel succes en hopen op een prettige, constructieve samenwerking. 

Dit is de laatste ouderraad vergadering van Frank. We willen hem daarom graag bedanken voor zijn 

inzet de afgelopen jaren in de medezeggenschapsraad, de GRM en het laatste jaar in de ouderraad. 

Notulen vorige verslag: 

Het vorige verslag is goedgekeurd en verspreid. 

Schoolse zaken: 

De laatste schooldag waarin echt nog wordt les gegeven is vrijdag 25 juni. Hierna volgen nog 2 

drukke weken.  

De examens gaan goed. Inmiddels is 84% van de examenkandidaten TL geslaagd. Hier komt natuurlijk 

nog wat bij als de herkansingen zijn afgenomen. Van harte gefeliciteerd aan alle geslaagde 

kandidaten! 

De diploma-uitreikingen komen eraan. Basis/kader doet dit per klas en de theorie groep heeft ervoor 

gekozen om dit in kleine groepjes te laten plaatsvinden. Helaas is het door Corona nog niet mogelijk 

om dit groots te vieren in het Zaantheater. 

28 juni zijn de rapportvergaderingen en moeten de boeken ingeleverd worden, met uitzondering van 

4 eerste klassen. Zij moeten hun boeken dinsdag 29 juni inleveren waarna ze een spetterend 

optreden krijgen van een bekende Nederlandse rapper. Dit omdat deze groepen hebben 



meegewerkt aan “er was eens”, een landelijke schrijfopdracht. Van de 167 klassen die landelijk 

hebben meegedaan heeft het verhaal over Claes Compaen gewonnen! Reden voor een feestje dus! 

De laatste 2 schoolweken zijn er dus geen lessen meer. Maar om dit rare jaar toch leuk af te sluiten 

voor de leerlingen zijn er diverse activiteiten georganiseerd. Er komt per schooljaar een sportdag, er 

gaan klassen lasergamen, Subben, naar het Twiske, naar de Krommenije, noem het maar op. Een 

super leuke afsluiting van een moeilijk jaar waarin bijna niks mocht! 

Ook zijn er in de laatste 2 weken nog diverse inhaalmomenten voor toetsen en de laatste 

herkansingsronde voor de examenkandidaten.  

Compaen loopt voor op de andere scholen als het gaat om het aantal aanmeldingen voor het nieuwe 

schooljaar. Dit is heel goed nieuws. Het betekent dat Compaen volgend jaar aan het maximaal aantal 

eerstejaars leerlingen zit. Er komen 185 nieuwe leerlingen mee. Dit brengt het totaal aantal 

leerlingen op dit moment op 820. 

Er komen 2 nieuwe lokalen bij volgend schooljaar. De verbouwing hiervoor gaat in de zomervakantie 

plaatsvinden. Hierdoor komen er dan ook 3 extra klassen met als resultaat iets kleinere aantallen per 

klas.  

Ook de bakkerij wordt vernieuwd deze zomervakantie. 

Er zijn 15 nieuwe medewerkers aangenomen. Hiermee zijn alle vacatures gevuld. Door de injectie van 

de overheid is er nu meer ruimte voor extra begeleiding van de leerlingen.  

 

     OPDC: 

Helaas heeft de overheid/de inspectie besloten dat het OPDC in de huidige vorm dicht moet. In 2023 

moeten alle kinderen van de onderbouw vmbo van het OPDC zijn opgenomen door voornamelijk 

Compaen en Trias. Dit vergt enorme veranderingen. Compaen moet ervoor gaan zorgen dat er voor 

deze kinderen de juiste begeleiding aanwezig is om ook deze kinderen een leuke en geslaagde 

opleiding te bieden. Er wordt nog heel druk met de betreffende scholen, OVO en het OPDC gepraat 

om een plan te maken hoe dit het beste vorm gegeven kan worden. 

 

     Nieuwe schoolgids. 

De nieuwe schoolgids is uit. Er zijn gekozen voor foto’s van diverse afdelingen van de school. Het ziet 

er weer keurig en modern uit.  

     Jaarplan: 

Het jaarplan is gepresenteerd. Op basis van de schoolscan is een plan gemaakt om het onderwijs 

volgend jaar optimaal aan te kunnen bieden. Er is gekozen om vooral de extra begeleiding tijdens 

lestijd, extra docenten coaching en extra ondersteuning in de praktijklessen als speerpunten te 

kiezen. Uiteraard wordt er ook aan veel andere punten goede aandacht besteed. We gaan een mooi 

jaar tegemoet. 

In de toekomst gaat Compaen wel meer een beroepsgerichte school worden. Dit door de komst van 

de OPDC kinderen en doordat Het Saenredam College nu mavo/havo aanbiedt.  

      



Ouderraad: 

Er komen vacatures in de ouderraad. We hopen dat we met de nieuwe lichting leerlingen 4 ouders 

vinden die bereid zijn om bij ons aan te sluiten. Er gaat gekeken worden of de uitvraag op de site van 

Compaen, Facebook en Instagram kan worden gecommuniceerd. Als dit niet werkt gaan we de 

mentoren van de nieuwe eerste klassen verzoeken om een flyer mee te geven aan de ouders. 

Vragen: 

Er zijn geen verdere vragen. 

Henk, hartelijk dank voor je samenwerking, je openheid en eerlijkheid. We hebben veel geleerd en 

ook wel veel gelachen met je.  

En ook Frank. We hebben ook van jou veel geleerd en we hopen je nog vaak tegen te mogen komen!  

Beide veel succes met eventuele komende nieuwe projecten.  

Einde vergadering. 

 

 

  

 

 

 


