Aanwezig: Christiane Dolman, Esther Koller, Pascal Knoben, Etem
Esendemir, Rob Schröter, Jos Hendriks (adjunct- directeur), Mark vd
Mortel (directeur), Henriëtte Puts (secr), Fred Rovers (voorzitter)
Afwezig gemeld: Maike Hubner, Hans Duineveld, Viviane Coun
Afwezig zonder melding: Notulist: Etem Esendemir
1. Opening en notulen vorige vergadering, ingekomen post:
De vergadering werd geopend met een dankwoord aan Henriëtte Puts
(secretaris) die afscheid nam van haar positie als Secretaris en lid van
de OR, vervolgens werd Christiane Dolman-van der Werf benoemd tot
secretaris.
De notulen van de vergadering van 12-05-2022 werden vastgesteld.
Er is geen ingekomen post.
2. Mededelingen/ inbreng directie:
* Tekst voor de schoolbulletins zullen voortaan door de directie per
leerlaag worden ingericht, ontworpen en ook verzonden.
* Uitwisseling van ideeën tussen directie en OR:
* De vrijwillige ouderbijdrage (blijft hetzelfde – 75,- euro). Er zijn
steeds meer ouders die niet betalen, ingegeven door het vrijwillige
karakter van de gevraagde bijdrage en mogelijk door de financiële
draagkracht bij gezinnen. Het is hierdoor essentieel geworden om ouders
het belang van de vrijwillige ouderbijdrage voor 2022-2023 beter uit te
leggen d.m.v. een gepersonaliseerde brief (met een QR-code voor
laagdrempelige mobiele betaling) eventueel in combinatie met een korte
videoboodschap van de directeuren.
* Roer College bulletins/e-mails (bij voorkeur zonder pdf-bijlage)
zullen kort & krachtig worden opgezet. Feedback ouders is altijd welkom.

* De directie heeft de OR geadviseerd om een jaaragenda op te
zetten met doelstellingen
* De directie heeft de OR om algemene feedback gevraagd wat
betreft de gehele communicatie

3. Medelingen / inbreng OR:
* De directie gaf aan dat een OR voor een school van deze omvang uit
minimaal 10-15 leden zou moeten bestaan. De OR wil hiervoor aan het
begin van het schooljaar op de algemene ouderavond en via e-mail
leden werven. De leden werving tekst zal door de OR-secretaris aan
Sandra Wolfs worden doorgestuurd.
* Om ouders meer inzicht te geven zal de OR de notulen van de
vergaderingen op de Roer College website publiceren.
* De OR wil agenda’s uitwisselen met de MR en indien er relevante
en/of gedeelde thema’s zijn, indien mogelijk wil de OR proberen om een
afgevaardigde aan de MR-vergaderingen (of andersom) deel te laten
nemen.
* OR vergaderdatums voor het schooljaar 2022-2023 zijn als volgt
vastgesteld:
Donderdag 15 september 2022 tussen 20:00-22:00 uur
Donderdag 17 november 2022 tussen 20:00-22:00 uur
Donderdag 02 maart 2023 tussen 20:00-22:00 uur
Donderdag 11 mei 2023 tussen 20:00-22:00 uur
Donderdag 29 juni 2023 tussen 20:00-22:00 uur

4. Mededlingen MR:
Geen mededelingen.
5.+ 6. Leerling aangelegenheden, directie besluiten,
onderwijsontwikkelingen:
Directie en MR moeten samen voor 01 oktober 2022 de Corona
maatregelen vastleggen.

7. Onderwerpen ter publicatie:
Korte lijn ouders – leerkrachten
Algemeen: Zijn er vragen of zorgen, neem contact op met de leerkracht,
mentor en/of leerlingencoördinator. Neem je verantwoordelijkheid en
trek aan de bel. Kijk in de schoolgids tot wie je je moet richten.
8. Rondvraag:
Geen vragen.

De volgende vergadering is op 15-09-2022.
Dit wordt de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar waarin o.a.
het jaarplan van de ouderraad zal worden besproken.

