BLOG
Ouderraad 4 oktober 2018
Grote betrokkenheid
Dat veel ouders betrokken zijn bij de Notre Dame blijkt onder meer uit de grote belangstelling voor
de ouderraad (OR). Nog nooit was de groep zo groot, 20 ouders met een ruime afvaardiging uit alle
leerjaren. Een mooie start bij de eerste vergadering van dit schooljaar. Zie ook de foto van de nieuwe
ouderraad.
Eigenwijs leren
Die betrokkenheid blijkt ook als het gaat over de eerste ervaringen met ‘Eigenwijs leren’ dat in
leerjaar 1 en 2 is ingevoerd. In de herfstperiode komt een eerste evaluatie. Wat opvalt, is dat 1e jaars
het nieuwe systeem goed oppakken. Dat geldt ook voor de 2e jaars, maar er zijn ook leerlingen die
hier (nog) moeite mee hebben. Ze moeten erg wennen aan de verandering.
Binnenkort wordt het besluit genomen of leerjaar 3 en 4 volgend schooljaar overgaan op het
‘Eigenwijs leren’. Een van de voorwaarden is dat leerjaar 4 geen risico loopt met het oog op de
examens.
In leerjaar 4 en 5 merken ze inhoudelijk weinig van de veranderingen. Wat zij vooral lastig vinden is
dat een aantal ruimten waar zij veel gebruik van maken zoals de mediatheek, kleiner is geworden. Er
wordt gekeken hoe dit gevoel van ‘territoriumverlies’ opgepakt kan worden.
Ook voor docenten was het live gaan, na drie jaar voorbereiden spannend. De praktijk is altijd
weerbarstig! De betrokkenheid van docenten is heel groot en teams zoeken steeds naar goede
oplossingen, ook dat past bij ‘Eigenwijs leren’!
Nieuw telefoonbeleid
Alle leerlingen en waarschijnlijk ook hun ouders zijn betrokken bij het nieuwe telefoonbeleid. Bij de
voorbereiding zijn veel scenario’s de revue gepasseerd. Een onderwerp waarover de meningen ook
behoorlijk uiteen liepen. Wel was duidelijk dat de aanvang van het nieuwe schooljaar hét moment
was om te starten met een nieuw beleid. Bij aanvang gaf het (veel) gemor, vooral bij de oudere
leerlingen. Maar nu, een paar weken verder, werpt het nieuwe beleid zijn vruchten af. Tijdens de
lessen liggen er geen mobieltjes meer op tafel en is de afleiding door het mobieltje flink afgenomen.
Er vinden goede gesprekken plaats over dit onderwerp tussen leerlingen en docenten. Leerlingen
begrijpen de maatregel, maar blijven niet enthousiast. Controle en handhaving blijven dus nodig.
Notre Dame is een van de koplopers, bij steeds meer scholen en opleidingen wordt de mobiel uit de
klas verbannen.
Van alles wat
Ubburch: De beoogde planning van de nieuwbouw is niet haalbaar. Asbest in het huidige pand heeft
voor vertraging gezorgd. Maar met inzet en betrokkenheid van school en de gemeente is de
verwachting dat eind februari/begin maart 2019 het nieuwe gebouw in gebruik wordt genomen.
Lenteschool: deze vindt weer plaats in 2e week van de meivakantie. De zomerschool vervalt. De OR
adviseert dat leerlingen een goed overdrachtformulier van school meekrijgen waarin het persoonlijke
(leer)doel voor de leerling helder is omschreven.
Rekentoets: de toets is in leerjaar 4 maar telt niet mee voor het examen.
Gebruik laptop: gaat in alle leerjaren goed, behalve in het 5e. Daar is dit nog onvoldoende
geïntegreerd in lesstof en veel vakken werken niet met laptop, een mechanisme dat zichzelf in stand
houdt.
Examenbundels: bij sommige vakken zat een examenbundel het in boekenpakket, en bij enkele
vakken moeten deze zelf worden aangeschaft. Kan een onverwacht hoge uitgave zijn voor ouders.
School heeft een eigen fonds (Theo Joosten-fonds) om ouders hierin te ondersteunen.

Dit kan via de mentor aangevraagd worden.
De volgende vergadering van de ouderraad is woensdag 21 november 2018
Jolanda Theeuwes, lid van de ouderraad

