Verslag klankbordgroep klas 5 – 4 april 2017
Vanuit de Ouderraad is dhr. Harkisoon aanwezig
1. Opening
De bijeenkomst wordt geopend om 20.00 uur.
2. Terugblik op periode 3
 Ouders noemen dat deze periode heel korte was. Hoe kan dit? Mw. Van Rhee geeft een
toelichting hoe het jaarrooster tot stand komt waarbij het maken van evenwichtige periodes
prioriteit heeft. Naast de Rome-reis in periode 3 zijn er meer zaken waar rekening mee moet
worden gehouden, o.a. het afsluitende traject van klas 6.Docenten houden wel rekening met
de duur van de periodes in het vak-PTA en de studiewijzers.
 Internationalisering.
Een ouder vraagt zich af of het lotingssysteem terecht is? Mw. Van Rhee noemt dat er zo veel
mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de leerlingen en dat bij overinschrijving voor een bepaald land, loting de meest eerlijke manier is.
 Ouders geven aan dat de vakkenverdeling van de afgelopen toetsweek voor veel leerlingen
gunstig was; het leek de minst stressvolle toetsweek door deze gunstige verdeling.
 PWS –avond klas 6.
Ook ouders leerlingen klas 5 waren hier bij aanwezig en het was erg leuk om te zien. Er zijn
vragen over het late verschijnen van het eerste PWS-boekje. Mw. Van Rhee erkent dit; dit
had inderdaad een week eerder gemoeten, waarvoor excuus. Volgend jaar wordt hier
rekening mee gehouden.
 De Rekentoets klas 5.
De melding kwam kort van te voren en leerlingen zouden hier eerder over geïnformeerd
willen worden: ook dit zal worden meegenomen naar volgend jaar. De leerlingen worden
hierover eerder geïnformeerd.
 De Rome-reis.
De reis is heel goed verlopen, ouders zijn enthousiast over de week. Een heel goede sfeer in
de groep, geen drank tijdens deze week. Het klooster was heel luxe, maar lag niet centraal
waardoor er lange afstanden moesten worden gelopen. Er zijn enkele vragen: hoe komt de
verdeling van de begeleiders over de groepen tot stand? Een paar ouders vraagt zich ook af
of niet de indeling door de begeleiders moeten worden gemaakt in plaats van door de
leerlingen zelf. Daarnaast zijn er vragen over het eetgeld dat aan de krappe kant was. Er was
voor één lunchdag onvoldoende geld, hoe is dit opgelost? Dit wordt nagevraagd.
naschrift mw. J. van Rhee:
Dit klopt inderdaad en heeft twee oorzaken: het nieuwe klooster kent geen lunch en men
heeft verzuimd rekening te houden met de extra dag van de Rome-reis. De leerlingen hebben
tijdens de reis een klein extraatje gekregen, maar dit was inderdaad aan de krappe kant. Een
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tip van een ouder om de mobiele nummers van de begeleiders aan de groepjes te geven, nu
was alleen van enkele begeleiders het nummer bij bekend. Dit zal worden gedeeld met de
sectie.
 Dhr. Van Oossanen is door ziekte afwezig. Een compliment voor de sectie voor de snelle
vervanging van de lessen.

3. Vooruitblik periode 4
 Er is ook nu weer een meivakantie van twee weken gevolgd door de herkansingen. De laatste
periode duurt behoorlijk lang; hierin valt nog een reis Internationalisering en verschillende
excursies.

4. Rondvraag
 Is er al een definitief cijfer voor de rekentoets?
Nee, die cijfers komen 19 april.
 De cijfers van de presentatie in Rome zijn nog niet allemaal bekend?
Dit wordt nagevraagd bij de sectie.
 De school waardeert de feedback vanuit de Klankbordgroepen en stelt voor ook voor klas 6
volgend jaar twee Klankbordavonden te organiseren. Hier is belangstelling voor vanuit de
ouders en er wordt besloten dit volgend jaar in de jaaragenda mee te nemen.
5. Sluiting
Mw. Van Rhee dankt alle ouders voor hun aanwezigheid en sluit de bijeenkomst om 21.35 uur.

