Jaarverslag Ouderraad Curio Effent
Schooljaar 2019-2020
Het afgelopen schooljaar zijn de Ouderraad-leden van Curio Effent 6 x “bijeengekomen”, om de
belangen van de Curio Effent-ouders en -leerlingen te behartigen. Dat gebeurde 3 x fysiek op
school en i.v.m. de Corona-crisis en de daarmee samenhangende RIVM-richtlijnen, voerden we 2
x overleg via de mail en via de Ouderraad-whatsapp en 1 hebben we een online bijeeenkomst
georganiseerd via Teams.
Zij zijn daarbij steeds klankbord geweest voor de directie m.b.t. het te voeren beleid en de steeds
veranderende organisatie van het onderwijs dit schooljaar, en zij hebben hun instemming en
advies gegeven, daar waar dat nodig was. Van 4 van die vergaderingen is een conceptverslag
gemaakt, dat in de daarop volgende bijeenkomst is goedgekeurd.
In dit jaarverslag staat per vergaderdatum een opsomming van de onderwerpen die op die dag in
het schooljaar 2019-2020 door de Ouderraad zijn besproken/behandeld.
Bijeenkomst 30-9-2019
-

-

Het schooljaarplan 2019-2020 (deel B, het Effent-deel) is toegelicht door de directeur en
besproken. Vragen zijn beantwoord en de ouders hebben voltallig ingestemd met het
jaarplan.
Bespreking activiteitenrooster leerlingen schooljaar 2019-2020 + taakverdeling van
ouders i.v.m. assistentie tijdens de verschillende activiteiten
Bespreking van de nieuwe Curio - management- en organisatiestructuur per 1-10-2019
en de consequenties daarvan voor Effent:
o een andere aansturing en taakverdeling door de directie met Kees van Steen als
sectordirecteur vmbo, die zowel Effent als Scal onder zijn hoede heeft gekregen
o een nieuwe naam
o een nieuwe huisstijl
o nieuwe gezichten voor de school naar buiten toe zijn vanaf dit jaar: Adriënne de
Kock (onderbouw) en Pieter de Rooij (bovenbouw)
o Conny Janus zal nog 1,5 jaar verbonden blijven aan Effent en met name interne
zaken oppakaken.
Bespreken AVG-problematiek rondom de Curio Effent-jaarboekjes voor de
gediplomeerden. Ook de OR is van mening dat de boekjes intern gericht zijn en dat het
geen problemen geeft.
Bespreking Reglement Ouderaard en in het kader daarvan de samenstelling van onze OR.
Punten waarop samenstelling dan wel advies van de Ouderraad nodig is.
Verplichting van een jaarverslag van de Ouderraad.
Bespreking + unanieme goedkeuring en vaststelling van het jaarverslag OR 2018-2019.
Het jaarverslag zal openbaar worden gemaakt via een link in de @Effent. Mettertijd zal het
een plaatsje krijgen op de nieuwe website.
Bespreking verschillen Ouderraad en Oudercommissie.
Bespreking principes mentoraat Curio Effent.
Aankondiging brainstorm over een nieuwe thema-avond voor alle ouders op 18 maart
2020.
Vergaderdata 2019-2020.
Bij de rondvraag komen aan de orde:
o VIP-toer voor aankomende leerlingen
o Het massaal verwijderen van grote groepen leerlingen door 1 bep. docent

o
o
o

Excursie naar Archeon liever niet herhalen; past niet echt bij de leeftijdsgroep en
was te beperkt.
Voortaan beter aandacht besteden aan de vrijwillige ouderbijdrage tijdens de
informatieavonden.
Centraal opgepakt probleem rondom de betaaltechniek voor de opleidingskosten.

Bijeenkomst 11-11-2019
-

-

-

Bespreking Tevredenheidsonderzoek ouders en leerlingen 2019: de nieuwe
informatiebrief voor de ouders @Effent heeft bijgedragen aan meer waardering voor de
informatievoorziening en ouders hebben respect voor de aanpak van het zorgteam op
school.
De problematiek rondom de uitval van lessen door ziekte en tekort goede leerkrachten.
Dit schooljaar zijn er plots ook veel zwangere docenten hetgeen voor extra vervangingen
zorgt. Heldere, eerlijke en tijdig informatie naar ouders in deze blijft belangrijk.
Het belang van belangstelling wekken voor de taken van de OR wordt duidelijk. Er zal
nagedacht gaan worden over middelen daartoe.
Brainstorm ouder-thema-avond: een avond organiseren met verschillende aansprekende
workshops voor ouders van alle leerjaren. Onderwerp-mogelijkheden: seks, drank&drugs,
leren leren, gameverslaving, vloggers, groepsdruk. Helma zal weer een mooie flyer
creëren.
Geen items bij de rondvraag.

Bijeenkomst 20-1-2020
-

-

Bespreking problematiek uitval en tijdige vervanging (vooral klas 3).
Terugkoppeling vanuit de Centrale Ouderraad:
o Nieuwe staturen en regelgeving
o Goedkeuring nieuwe Ouderraadreglement
o Presentatie nieuwe website
o Verwarring in de buitenwereld rondom de data voor de Open Dagen nu er vele
Curio’s zijn.
o Vragen rondom de keuze voor vakantiedagen die afwijken van de rest van
Brabant.
Uitleg door de directie over de landelijke zgn. Nieuwe Leerweg en het vooruitlopen daarop
door Curio Effent.
Toelichting gewenste veranderingen in de Bovenbouw (startend bij klas 3 per 1-8-2020):
een ander lessentabel en een projectdag met veel praktijk en veel contacten met MBO’s
en bedrijven. De OR geeft instemming met de gewenste wijzigingen.
Bespreking van de mogelijkheden rond de Ouderthema-avond 18 maart 2020.
Taakvedrdeling tijdens de Open Dag op 1 februari.

Bijeenkomst 9 maart 2020
De geplande vergadering is gecanceld vanwege te weinig aanwezigen (drukte voor velen rondom
Corona-crisis). De agendapunten zijn niet heikel en worden doorgeschoven. Wel wordt besloten
de geplande Ouderthema-avond op 18 maart niet door te laten gaan.
Overleg via mailcontact op 2 april 2020
Tijdens de lockdown zijn plannen ontwikkeld om het onderwijs zo goed mogelijk via online-lessen
door te laten gaan. Ervaringen met de eerste weken leiden tot principes die Effent daarbij wil
hanteren. Het is belangrijk kaders af te spreken, zodat alles voor leerlingen, ouders en personeel

duidelijk is en blijft. De principes worden per mail voorgelegd aan de OR. De leden geven zinvolle
verbeteringen door en zijn het verder unaniem eens met de voorstellen.
Overleg via de Whatsapp-groep op 1 mei 2020
Er is een plan ontwikkeld voor het onderwijs op Curio Effent, als de scholen weer gedeeltelijk
open mogen; misschien in mei en anders per 1 juni.
Het plan omvat afspraken rondom roosters, weekplanners, gedrag, onlinecontacten,
schooltoegangen en fysieke lessen met maximaal 9 leerlingen per lokaal. Daarnaast is er een
plan voor de schoolonderzoeken en het afronden van de PTA’s in klas 3 en de werkwijze qua
begeleiding en overgang.
Er is gekozen voor de Whatsapp-groep, omdat de bestanden van de presentaties niet per mail
verzonden konden worden.
De OR geeft goedkeuring.
Bijeenkomst 18 mei 2020 online via Teams
-

Bespreking aanmeldingen.
Uitleg van de directie over de Resultaatverbeteringsexamens, de laatste reguliere
schoolexamens en de voorbereidinge van het onderwijs geven vanaf 1 juni.
Evaluatie van de communicatie tussen school en leerlingen/ouders in Corona-tijd: veel
waardering voor de helderheid, tijdigheid, presentatievorm van de plannen. Effent stakl
met kop en schouders uit boven de werkwijze op de andere scholen.
Evaluatie van het werken met de Weekplanner en onderwijs op afstand: gedurende de
weken enorm verbeterd, het stoplichtmodel van Leerlingbegeleiding.nl werkt uitstekend
en doorgaans (op een enkel vak na) zijn de online lessen prima.
Een aankondiging van de plannen rondom de alternatieve diploma-uitreiking.
De Opleidingskosten voor 2020-2021 worden voorgelegd aan de ouders, die hiermee
unaniem instemmen.
Zij geven ook unaniem hun instemming aan het voorgelegde vakantierooster inclusief de
roostervrije dagen voor de leerlingen.
Rondvraag:
o De projectdag voor klas 3 gaat – misschien in iets gewijzigde vorm - door.
o De OR heeft de notulen van 20-1-2020 nog tegoed.
o Vanwege Corona plannen we nog geen datum voor een volgende vergadering. We
spreken wel af, dat als er te bespreken punten zijn, dat we nogmaals doen via
Teams. Verder wachten we de RIVM-richtlijnen af voor na de zomervakantie en
plannen in september de volgende bijeenkomst.

