
 

 

 

  

JAARVERSLAG 
Ouderraad CURIO prinsentuin – van cooth 

Erwin Hoek & Herwin van Veltom 
Breda, augustus 2020 

Definitief december 2020 

Schooljaar 2019-2020 



 

 

 1 

Inhoudsopgave 
Inleiding ................................................................................................................................................... 2 

Samenstelling Ouderraad ........................................................................................................................ 2 

Vergaderingen en bijeenkomsten ........................................................................................................... 2 

Onderwerpen schooljaar 2019-2020 ...................................................................................................... 3 

Standaardkalender Ouderraad CURIO prinsentuin van cooth ................................................................ 4 

Eigen onderwerpen Ouderraad CURIO prinsentuin van cooth ............................................................... 5 

Onderwerpen die doorgeschoven zijn of toegevoegd worden in schooljaar 2020-2021 ....................... 5 

Financiën ................................................................................................................................................. 6 

Tenslotte .................................................................................................................................................. 6 

 

  



 

 

 2 

Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad CURIO prinsentuin van cooth voor het schooljaar 2019-
2020. In dit jaarverslag zullen de samenstelling van ouderraad, de keren dat er vergaderd is en de 
onderwerpen die dit jaar behandeld zijn de revue passeren. 

Samenstelling Ouderraad 
Doelstelling van de ouderraad in het algemeen is het behartigen van de belangen van de ouders. 
Hiertoe moet de ouderraad representatief zijn voor alle ouders.  
  
De ouderraad CURIO prinsentuin van cooth vindt bovendien in het bijzonder dat de waarde van een 
ouderraad zo groot is als de directie van CURIO prinsentuin van cooth eraan toekent. Door de huidige 
onderwijsmanager Anton Ram die namens de directie deelneemt aan de overleggen is deze waarde 
benoemd als zeer hoog en geeft hij bovendien aan bijzonder verheugd te zijn in de grote animo van 
ouders om deel te nemen in de ouderraad. Het is het eerst jaar dat Anton hieraan deelneemt en het 
is hem positief bevallen. 
  
Dit schooljaar 2019-2020 is een bijzonder schooljaar omdat Nederland getroffen is door een Corona 
pandemie waardoor vanaf februari leerlingen en docenten vanuit huis lessen hebben gevolgd en 
gegeven via diverse digitale middelen zoals Teams. Dit heeft behoorlijke impact gehad op de 
leerlingen, docenten en dergelijke. 
  
Vanuit de ouderraad is 1 ouder, Erwin Hoek, afgevaardigd naar de Centrale Ouderraad (COR) van 
CURIO. 
  
Leden van de ouderraad schooljaar 2019-2020 waren: 
- Erwin Hoek ouder 4e-jaars leerling; 
- Herwin van Veltom ouder 3e-jaars leerling; 
- Peter Fens ouder 1e-jaars leerling; 
- Monique Haaij ouder 1e-jaars leerling; 
- Mario Impens ouder 2e-jaars leerling; 
- Iris Vergouwen ouder 2e-jaars leerling. 
  
Met ingang van schooljaar 2020-2021 zal Erwin Hoek niet meer in de ouderraad zitten omdat zijn 
zoon geslaagd is. Alle overige leden hebben vooralsnog aangegeven komend schooljaar ook zitting te 
nemen in de ouderraad.  

Vergaderingen en bijeenkomsten  
De ouderraad is gedurende schooljaar 2019-2020 9 keer bij elkaar geweest, te weten op 
onderstaande data:  
- 22 oktober 2019; 
- 5 november 2019;  
- 3 december 2019; 
- 7 januari 2020; 
- 4 februari 2020;  
- 3 maart 2020; 
- 4 april 2020 (online);  
- 19 mei 2020 (online); 
- 16 juni 2020.  
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Het afsluitend etentje heeft plaats gevonden op 30 juni 2020 in de aula van CURIO prinsentuin van 
cooth met in achtneming van de geldende RIVM richtlijnen wegens de heersende Corona pandemie. 
Tijdens alle vergaderingen was Anton Ram namens CURIO prinsentuin van cooth aanwezig.  
 
Door de heersende Corona pandemie hebben enkele vergaderingen middels Teams (video call) 
plaatsgevonden omdat het niet mogelijk was om fysiek bij elkaar te komen. Deze vorm van 
vergaderen is positief bevallen bij de leden van de ouderraad. 
 
De vergaderingen zijn allen in goede harmonie verlopen. 

Onderwerpen schooljaar 2019-2020 
Dit schooljaar zijn de volgende onderwerpen aangestipt dan wel uitvoerig behandeld tijdens de 
diverse overleggen van de ouderraad:  
  
1. Organisatiewijziging binnen CURIO prinsentuin van cooth; 
2. Leerlingenraad; 
3. Kwaliteitszorg/dashboard; 
4. Terugkoppelingen vanuit Centrale Ouderraad CURIO; 
5. Schoolgids; 
6. Schoolreglement; 
7. Schoolplan 2019-2020; 
8. Schoolveiligheidsplan; 
9. Ontruimingsplan; 
10. RI&E; 
11. Anti-pestprotocol; 
12. Analyse kwaliteitsscholen leerling- en oudertevredenheid; 
13. Zichtbaarheid ouderraad tijdens open dag, website, e.d.; 
14. Financieel beleid; 
15. Toepassen breekweken; 
16. LOVE-online-stappenplan m.b.t. sexthing op school; 
17. Vakantieregeling; 
18. Lessentabel; 
19. Inzet Leerweg Ondersteunende Middelen (LWOO); 
20. LOB-avond 2e-jaars; 
21. Hoogte en bestemming vrijwillige financiële bijdrage; 
22. Kosten schoolboeken en –materialen; 
23. Activiteiten buiten onderwijstijd; 
24. Online lesgeven tijdens corona pandemie; 
25. Jaarplanning; 
  
Instemming verleend aan:  
- Schoolreglement; 
- Schoolboeken en -materialen. 
  
Advies afgegeven voor:  
- Lessentabel; 
- Schoolgids; 
- Schoolplan 2018-2022; 
- Vrijwillige bijdrage. 
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In de notulen van de vergaderingen is inhoudelijk terug te lezen wat er over elk onderwerp 
besproken is geweest.  

Standaardkalender Ouderraad CURIO prinsentuin van cooth 

Onderwerp Soort Wanneer 
Vakantieregeling Advies Januari 
Lessentabel Advies Februari 
Hoogte en bestemming vrijwillige financiële bijdrage Instemming Maart 
Kosten schoolboeken en -materialen Instemming Maart 
Activiteiten buiten onderwijstijd 

 Schoolkamp 
 Parijs 
 Zwemmen 
 Schaatsen 
 Schoolfeesten 
 Galabal 

Instemmingsrecht Maart 

Jaarplanning Advies April 
Schoolplan en leerplan Advies April 
Projecten opgenomen in jaarplanning Advies Mei 
Schoolgids Advies Juni 
Schoolreglement Instemming Juni 
Veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid 

 Schoolveiligheidsplan 
 Ontruimingsplan 
 RI&E 
 Anti-pestprotocol 

Instemmingsrecht Oktober 

Kwaliteitszorg 
Analyse kwaliteitsscholen leerling- en oudertevredenheid 

Advies November 

Financieel beleid Advies December 
Kwaliteitsagenda 

 Opbrengsten 
 Onderwijstijd 
 Verzuim 

Advies Maandelijks 

Nieuwbouw en verbouw Advies Indien van 
toepassing 

Onderwijskundige doelstelling Advies Indien van 
toepassing 

Samenwerking met externe partners Advies Indien van 
toepassing 

Beleid organisatie Advies Indien van 
toepassing 
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Eigen onderwerpen Ouderraad CURIO prinsentuin van cooth  
Onderwerp Wanneer 
Reglement van verkiezingen vaststellen April 
Maken huishoudelijk reglement: 

 Zittingsduur van de leden en rooster 
van aftreden 

 De gang van zaken bij tussentijds 
aftreden van leden 

 Het aantal keren per jaar dat de 
ouderraad in ieder geval bij elkaar komt 

 De onderwerpen waarvoor de 
ouderraad in ieder geval bij elkaar komt 

 Hoe de overleggen met het bevoegd 
gezag worden ingericht 

 Het bekend maken van de besluiten 

Mei 

Jaarverslag maken: 
 Hoe vaak is er vergaderd, waarover is 

overleg gevoerd met bevoegd gezag, 
hoe is het overleg verlopen en (indien 
van toepassing) verantwoording 
besteding financiën 

Juni 

Kiezen leden van de ouderraad middels 
verkiezingen: 

 Samenstelling = minstens 3 en 
maximaal 5 leden 

 Zittingsduur = 2 jaar volgens reglement 
> onderzoeken of dit niet anders kan 

Oktober 

Faciliteiten ouderraad bepalen (ook begroting 
maken) 

Oktober 

Rooster van aftreden maken en vaststellen November (in ieder geval na de verkiezingen) 
 
Zie ook de website: https://www.curio.nl/vmbo-informatie/ouderraad-prinsentuin-van-cooth/ 

Onderwerpen die doorgeschoven zijn of toegevoegd worden 
in schooljaar 2020-2021 
- Huishoudelijk reglement; 
- Programma Klaar voor de toekomst; 
- Programma Robuust VMBO; 
- Kwaliteitsagenda & 1e jaar rapportage; 
- Passend onderwijs; 
- Informatieavond voor ouders leerlingen; 
- Digitalisering onderwijs; BYOD. 
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Financiën 
Voor de ouderraad is een budget gereserveerd van € 2.500, - voor eventueel een bijscholing en/of 
ondersteuning. Dit budget is niet aangesproken mede door de Corona pandemie. 

Tenslotte 
Komend schooljaar 2020-201 zal er een nieuwe voorzitter gekozen moeten worden uit de dan 
zittende leden van de ouderraad. Dit zal in één van de eerste vergaderingen op de agenda komen. 
Peter Fens zal de plaats van Erwin Hoek in nemen in de Centrale Ouderraad CURIO.   
  
 


