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De eerste ouderraadvergadering van het schooljaar was op 3 oktober een feit. Vorig schooljaar
hebben we afscheid genomen van enkele leden omdat hun kinderen nu niet meer op de Notre Dame
zitten. Gelukkig waren er ook twee nieuwe aanmeldingen van ouders waarvan de kinderen nu in de
eerste zitten. Alle leerjaren zijn dus weer vertegenwoordig in de ouderraad voor dit jaar.
Zoals gebruikelijk voor een nieuwe start werd er eerst even teruggeblikt op vorig jaar. Dat er soms
dingen niet helemaal soepel verlopen bij de introductie van een nieuw systeem is onvermijdelijk en
ook niet erg zolang er maar op gereageerd wordt en er verbeteringen volgen. Sommige van deze
verbeteringen welke in de zomervakantie nog doorgevoerd zijn, zijn duidelijk zichtbaar in het pand.
Zo zijn er bijvoorbeeld drie kleinere leerpleinen gegenereerd voor de eerst drie leerjaren. De lokalen
om deze leerpleinen heen worden zoveel mogelijk gebruikt voor het leerjaar waarvoor het leerplein
bedoeld is.
Terugblikken is nuttig, maar vooruit kijken is minstens zo belangrijk. Zo zijn er ook wat nieuwe
ontwikkelingen te melden. Het telefoon beleid is bijvoorbeeld wat aangepast. De, tegenwoordig aan
onze kinderen vergroeide, mobiele apparaatjes moesten vorig jaar eigenlijk tijdens de lesuren in de
kluisjes blijven. Dit bleek moeilijk te handhaven. De huidige regel is dat ze wel de les mee in mogen,
maar mogen niet op tafel of in de hand gezien worden. Ook een opvallend nieuwtje is de invulling
van de dinsdagmiddag. “Niks is te gek”.
Diverse leerzame activiteiten waar de leerlingen zich voor in kunnen schrijven. De zorg of de
normuren welke gelden voor het voorgezet onderwijs hiermee in gevaar zouden komen kon door
school goed onderbouwd weggenomen worden. Tevens is benadrukt dat het van belang is dat de
leerlingen van leerjaar 4 en 5 niet vergeten worden nu er al drie leerjaren volgens het Eigenwijs leren
systeem werken. Het rooster voor leerjaar 4 en 5 is al lastig vorm te geven omdat veel docenten ook
in het nieuwe systeem meedraaien. Vanuit school is aangegeven dat de laatste traditionele Notre
Dame’ers zeker de zorg en aandacht gaan krijgen die ze verdienen.
Wat andere punten welke ter spraken gekomen zijn:
- De thema-avond welke jaarlijks door de ouderraad georganiseerd wordt. Hier kan nog niet
veel over gedeeld worden, maar dat deze er weer komt staat vast.
- Voor sommige aspecten is er behoefte aan wat extra informatievoorziening vanuit school.
 Meer info over het “Niks is te gek”
 Betere verwoording bij uitleg over Eigenwijs leren mbt de ‘geen huiswerk’
discussie.
 Een soort eenvoudige handleiding voor ouders hoe om te gaan met de learning
portal.
Tot slot is het goed om te weten dat de ouderraad niet alleen kritisch is richting school, maar ook
naar zichzelf. Tijdens de volgende vergadering, 19-11, staat namelijk het volgende punt al op de
agenda. “Wat is de rol van de ouderraad”.
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