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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Opening
Bij afwezigheid van Marjolijn is Bert voorzitter en heet iedereen welkom.
2.Mededelingen
Niesje heeft genoten van de presentaties van de Oudervereniging tijdens de infoavond.
3.Ingezonden stukken
Tryntsje zal zorgen dat Ellen ook de email van de Ouderverening kan inzien.
Geen ingezonden stukken.n
4.Notulen vorige keer
De laatste live vergadering was op 3 februari. De notulen daarvan zijn niet meer digitaal beschikbaar.
Ellen heeft nog een uitgeprinte versie en zal die scannen. Tryntsje zal de notulen op de website
archiveren.
5.Uitwisseling met de directie
Coronazaken
Er heerste wat onrust op school over een leerling die corona zou hebben. Er was inderdaad recent een
leerling positief getest. Hier is actie op ondernomen (leerling thuis in quarantaine als ook twee
medeleerlingen waarmee intensief contact was geweest). Er is vanuit school niet over gecommuniceerd
omdat het een apart geval was. Mocht dit nog een keer voorkomen dan zal school tijdig hierover
berichten.
Hoe is de regel voor kinderen tot en met twaalf jaar die verkouden zijn? In het basisonderwijs kunnen ze
naar school, voor het Stedelijk geldt echter: thuis blijven.
Mocht er weer een lockdown komen dan zal het beleid zijn om in de ochtend online les te geven via
Teams. In de middag kunnen kleine groepjes bij toerbeurt naar school komen, met name eerstejaars.
Als docenten thuis komen te zitten door verkoudheid of in afwachting van een testuitslag, dan kunnen ze
online les geven aan de klas, begeleid door een onderwijsassistent.
Als leerlingen uitvallen en thuis moeten blijven wegens dezelfde redenen, dan kunnen ze via een
webcam volgen wat er in de klas besproken wordt. Er zijn daarvoor tien webcams aangevraagd.
Docenten die hier ervaring mee op willen doen, kunnen daar gebruik van maken.
Hoe kijkt de directie terug op de eerste vijf weken van dit schooljaar?
Niesje is tevreden, de achterstanden zijn niet heel groot, leerlingen hebben op eigen houtje veel kunnen

doen. De eerste toetsperiode is wat naar achteren geschoven zodat er extra tijd is om alles weer op de
rails te krijgen.
Het systeem dat de mentor bepaalt wie er over gaat heeft goed uitgepakt. Soms voelen leerlingen zich
zelf nog niet capabel voor een volgend schooljaar en geven aan het jaar over te willen doen. Belangrijk is
dat de mentoren goed blijven monitoren.
De motivatie bij de bovenbouw was lastig tijdens de corona sluiting, deze leerlingen waren soms het
spoor bijster, misten het contact met de medeleerlingen en zijn blij nu weer naar school te kunnen.
De vraag speelt: zouden de zesdejaars die nu van school zijn veel last hebben van de coronaperiode,
heeft dit invloed op hun vervolg studie? Dat is lastig te achterhalen. Het is moeilijk om contact te houden
met leerlingen als ze eenmaal van school zijn. De Facebook-pagina is op dit moment de beste manier om
ze te bereiken.
Hoe zit het met SOM? Er worden door de docenten wel cijfers gegeven, SOM laat ze alleen niet zien. Bij
de volgende update, voor de volgende toetsperiode, moet dit probleem verholpen zijn. Niesje zal dit
opnemen in de eerst volgende Quid Novi.
Niesje heeft een mooi voorstel voor na corona: een fuif voor alle ouders!
6.Jaarkalender
Reguliere vergaderingen
Ellen maakt een vergaderschema waarbij de volgende uitgangspunten gelden: afwisselend op de dinsdag
en de woensdagavond, niet in vakanties, aanvang 19.30 uur.
Woensdag 21 oktober 2020
Dinsdag 24 november 2020
Woensdag 20 januari 2021
Dinsdag 16 februari 2021 (week eerder dan gebruikelijk ivm voorjaarsvakantie)
Woensdag 24 maart 2021
Dinsdag 24 mei 2021
Jaarvergadering
Twee ideeën passeren de revue:
-Een inspiratiesessie over online onderwijs: waar moet online onderwijs aan voldoen, hoe houdt je
leerlingen geboeid?
-Een avond rond de psychologische gevolgen van corona: hoe raakt dit kinderen psychologisch gezien,
met welke problemen krijgen we te maken en hoe kunnen we onze kinderen hierbij helpen?
à Een ieder wordt gevraagd na te denken over een goede spreker/psycholoog die tijdens de
jaarvergadering hier iets boeiend over zou kunnen vertellen en met ouders in gesprek kan gaan.
7.Aanmeldingen nieuwe leden Ouderverening

Er zijn twee aanmeldingen binnen gekomen. Beide ouders worden uitgenodigd om bij de eerste
volgende vergadering op woensdag 21 oktober aanwezig te zijn.
8.5G problematiek
Tryntsje legt uit dat er veel aan de hand is. Er komen allerlei nieuwe technologieën aan, waarvan de
gevolgen voor de gezondheid onduidelijk zijn.
Kennis is belangrijk: welke apparatuur wordt gebruikt op school, hoeveel straling is er, zijn er plannen om
systemen te gaan vervangen? Dit betreft niet alleen het gymnasium, maar alle scholen van PJ. Het zou
goed zijn om de MR erbij te betrekken. Bewustwording is belangrijk en nog maar net begonnen. Daarom
kunnen we alleen kleine stappen zetten. We kunnen onze zorgen uitspreken en aangeven dat we
verstandig hiermee om moeten gaan. Bij vernieuwing de veilige kant kiezen. Er komen veel nieuwe
toepassingen aan, waar houdt de school rekening mee, wat is het beleid?
Voor we iets ondernemen is het belangrijk om te weten hoe de andere leden van de Oudervereniging
hier in staan. Ook moeten we Niesje er bij betrekken. Tryntsje heeft veel kennis en zal iets formulieren
waar we in de volgende vergadering mee verder gaan.
9.Rondvraag
Tijdens het schilderen staan de ramen open en komt er allemaal stof naar binnen. Waarschijnlijk zal dit
een incident zijn geweest.
10.Sluiting
Bert sluit de vergadering.

