
Datum:  03-04-2017 

Locatie: VeenLanden College, loc. V’veen 

 

Betreft:  Klankbordgroep ouders, notulen 

 

Notulist:  Menno Hijdra 

 

 

1. Welkom en opening 

 

Korte voorstelronde 

 

Algemene informatie 

Opening Hildy van Anken met de opmerking dat Goede vrijdag een lesdag is en de 

invulling van die dag met de paasviering. 

 

Inbreng van ouders 

Ouders geven aan dat de berichtgeving via de website minimaal is en té onopvallend. 

Ouders hadden graag een brief/ mail ontvangen. 

 

2. Reactie n.a.v. notulen 14-11-2016 

 

a. Overgang klas 2 naar 3 (digitalisering bij biologie) 

 

Inbreng van ouders 

Ouders geven aan dat leerlingen nog steeds last ondervinden van de digitale methode bij 

biologie doordat: 

1. Deze slecht ‘door te bladeren’ is; 

2. Moeilijk uit te printen is; 

3. Andere vakken nog niet in dit stadium van de ontwikkeling zijn. 

 

Reactie teamleiders 

Menno Hijdra geeft aan dat de feedback van de vorige vergadering, betreffende de keuze 

niet direct in de brugklas te starten met digitalisering maar in een later schooljaar, bij de 

sectievoorzitter is neergelegd. Vanuit de sectie is aangegeven dat hier didactische 

redenen aan ten grondslag liggen die te maken hebben met de manier van stof tot je 

nemen (leerstijl) en de aansluiting van de gebruikte leerstijlen op de bovenbouw en o.a. 

het wetenschappelijk onderwijs. Tevens is aangegeven dat de sectie de problemen 

herkent die ontstaan door een snellere ontwikkeling dan bij de andere secties. 

 

Nieuwe feedback wordt bij de sectie neergelegd. 

 

b. Invulling mentoraat 

 

Inbreng van ouders 

Ouders doen het verzoek om meer studievaardigheden terug te laten komen tijdens 

mentoruur en geven aan dat er een (groot) verschil is tussen mentoren en hetgeen zij 

vertellen. 

 

Reactie teamleiders 

Het streven is om informatie gelijk te houden zonder daarin de individuele inbreng van 

mentoren op basis van de behoeftes van de klas te onderdrukken. Feedback wordt 

besproken in mentoren overleg. 

 

 

 

 



c. Beroepenavond 

 

Inbreng van ouders 

Ouders geven aan graag ook de correspondentie te ontvangen die de leerlingen krijgen 

zodat zij de leerlingen ook vanuit huis beter kunnen ondersteunen in hun profielkeuze. 

 

Reactie teamleiders 

Feedback wordt neergelegd bij decanen. 

 

d. Anglia/ EP 

 

Inbreng ouders 

Ouders vragen naar de rede waarom taaldorp Du niet meer opgenomen is in het 

programma. 

 

Reactie teamleiders 

Hildy van Anken geeft aan dat de ouderbijdrage anders te hoog wordt. ‘Taaldorp’ is een 

prijzige aangelegenheid waarbij het kostenplaatje in verhouding tot wat het 

onderwijskundig oplevert heeft doen besluiten dit niet meer aan te bieden.   

 

e. Communicatie 

 

Inbreng ouders 

Ouders geven aan dat de communicatie nog niet altijd soepel verloopt en dat soms erg 

lang op een antwoord gewacht moet worden. 

 

Reactie teamleiders 

Er is afgesproken dat ouders de teamleiders op de hoogte stellen wanneer zij lang 

moeten wachten op een antwoord van docenten. 

 

f. Magister 

i. Absentie open 

 

Inbreng ouders 

Ouders geven aan dat zij het een succes vinden dat de absentie bijgehouden kan 

worden. Tevens wordt aangegeven dat het ook weleens is gebeurd dat een docent niet 

komt opdagen. 

 

Reactie teamleiders 

De teamleiders geven aan blij te zijn met de reactie van de ouders en leggen bij ouders 

neer dat collega’s worden aangesproken wanneer zij niet aanwezig zijn. 

 

 

ii. Invullen van het huiswerk op Magister 

 

Inbreng ouders 

Ouders geven aan dat het huiswerk regelmatig niet op Magister staat en dat dit soms de 

avond van tevoren nog opgegeven wordt. 

 

Reactie teamleiders 

Er wordt geconstateerd dat er nog stappen gemaakt kunnen worden. 

  



3. Begeleiding profielkeuze 

 

Inbreng ouders 

Ouders geven aan dat er verschillen zitten in de uitleg van mentoren betreffende het 

decanaat. 

 

Er wordt gevraagd ouders een mail te sturen wanneer de voortgang bij leerlingen 

stagneert. Ouders kunnen ondersteunen in het aansporen van leerlingen. 

 

Ouders van leerlingen die op loc. V’veen zitten geven vaker aan het gevoel te hebben dat 

er individuele aandacht voor hun zoon/ dochter is.  

 

Uitleg over mbo, op de ouder-informatieavond, was uitgebreid en volledig, de overstap 

naar havo was onderbelicht. De avond m.b.t. de havo had een te hoog instapniveau. Veel 

ouders hadden niet de benodigde basiskennis. De vraag was dan ook om de 

informatieavond op een lager niveau in te steken en de avond te vervroegen. 

 

Reactie teamleiders 

Hildy van Anken en Menno Hijdra gaan met de decanen in gesprek om het 

(informatie)proces te evalueren en om te kijken waar er wijzigingen gemaakt kunnen 

worden t.b.v. de eenduidigheid en de kwaliteit van de gegeven informatie. 

 

Een tip van de ouders voor de ouders 

Kijk samen met uw zoon/ dochter op websites van mbo’s, hogescholen en universiteiten 

om interesse te wekken en te ondersteunen  

 

4. Magister 

 

Inbreng ouders 

Ouders vragen of de nuance bij de code aangegeven kan worden. Soms komt een code 

erg bot over. 

 

Reactie teamleiders 

Nuance is bekend bij alle betrokkenen 

 

5. PTA-weken mavo 3 

 

Algemene informatie 

Hildy van Anken geeft aan dat ongeveer 20% van het PTA in de 3e klas mavo wordt 

afgesloten. Dit gebeurt in de PTA-weken. In H3 en A3 zijn er nog geen PTA’s. Deze 

leerlingen hebben REP’s die afgenomen worden in de toets week. 

 

Inbreng ouders 

Ouders geven aan dat in de BB (bovenbouw) het inlevermoment van de cijfers te dicht 

op het moment zit waarop de leerlingen hun herkansingen in moeten leveren. 

 

Reactie teamleiders 

Feedback wordt doorgegeven aan de teamleiders bovenbouw. 

 

6. Overgang van klas 3 naar 4 

 

Inbreng ouders 

Ouders geven aan dat het gerucht gaat dat leerlingen die vanuit V’veen naar Mijdrecht 

overstappen (van de onderbouw naar de bovenbouw) een achterstand hebben in niveau. 

 

  



Reactie teamleiders 

Hildy van Anken en Menno Hijdra geven aan dat dit niet het geval is. De teamleider 

havo-bovenbouw heeft hier onderzoek naar gedaan en geconcludeerd dat er geen 

verschil zit in de behaalde resultaten door leerlingen. 

 

7. Activiteiten en aanbevelingen 

 

Inbreng ouders 

Ouders geven aan dat de georganiseerde activiteiten niet altijd gelijk zijn op beide 

locaties. 

 

Reactie teamleiders 

Verschil wordt vastgesteld. Tevens wordt aangegeven dat dit wel het streven is. 

 

8. Mentoraat 

 

Inbreng ouders 

Ouders geven aan de feedback besproken te hebben bij agendapunt ‘2b’. 

 

Inbreng teamleiders 

Geen 

 

9. Rondvraag 

 

Inbreng ouders 1 

Ouders vragen of het klassengemiddelde van een toets op Magister kan. 

 

Reactie teamleiders 1 

Hildy van Anken en Menno Hijdra geven aan dat het niet gaat om klassengemiddeldes 

maar om individuele resultaten en dat er geen (andere) conclusies getrokken kunnen 

worden uit deze cijfers. 

 

Inbreng ouders 2 

Ouders vragen of de cijfers van de niveautoets en rekentoets op Magister kunnen. 

 

Reactie teamleiders 2 

Menno Hijdra gaat in overleg met de beheerder van Magister over de mogelijkheid tot het 

aanmaken van extra cijferkolommen. 

 

Inbreng ouders 3 

Ouders geven aan dat de uitslag van Compass niet voldoende informatie biedt omdat dit 

een vaststaand beroep is. Ook wordt gevraagd wat je met de uitslag moet wanneer je op 

het vwo zit, maar een mbo of hbo-opleiding wil doen. 

 

Reactie teamleiders 3 

Menno Hijdra beschrijft de huidige procedure waarbij hij aangeeft dat het niet om de 

beroepen (namen) gaat maar om de kwaliteiten die daarbij staan. De kwaliteiten 

overstijgen een enkel beroep en vormen een leidraad in gesprekken met mentor en 

decaan. Wanneer een leerling besluit een andere route te volgen, bijvoorbeeld naar het 

mbo of hbo vanuit een vwo-opleiding, wordt hier individueel op ingezet. De begeleiding 

door de mentor en de decaan zal hier dan dus op aangepast worden. 

 

Inbreng ouders 4 

Het is voor ouders onduidelijk of ze aan de klankbordgroep deelnemen op persoonlijke 

titel of als afgevaardigde van de ouders van de klas. 

 

 



Reactie teamleiders 4 

De teamleiders geven aan dit punt in het teamleidersoverleg te bespreken. 

 

 Binnen het teamleidersoverleg is afgesproken dat de ouders deelnemen op 

persoonlijke titel, maar dat ze via de mentor de andere ouders mogen 

benaderen om zo ook namens hen punten in te brengen. 

 

Inbreng ouders 5 

Ouders vragen of de correspondentie persoonlijker kan. 

 

Inbreng teamleiders 5 

Het punt wordt binnen het schoolleidersoverleg besproken, waarna overleg komt met de 

administratie. 

 

Inbreng ouders 6 

Ouders geven aan dat Anglia niet helemaal is wat ze ervan verwacht hadden. Ze geven 

aan dat ze Anglia zien als een extra uur Engels, maar zien de resultaten van het vak niet 

stijgen bij hun zoon/ dochter. Tevens geven ze aan dat de motivatie bij de leerlingen 

alleen hoog is op het moment dat er een reis in het verschiet ligt. 

 

Inbreng teamleiders 6 

Feedback wordt bij de sectie EN en de betreffende teamleider neergelegd. 

 

10.  Afsluiting 

 

Hildy van Anken en Menno Hijdra sluiten de vergadering en bedanken de ouders voor 

hun inbreng. 

 


