
Verslag contactouders 

Woensdag 5 oktober 2016 

Bij deze contactoudervergadering zijn 1 of 2 ouders per klas uit 2HAVO en 3HAVO aanwezig en ook  
Dhr. Tom Oude Veldhuis, teamleider van de HAVO onderbouw. Hij kan vragen beantwoorden of 
zonodig bespreken met zijn collega’s.                                                                                                          
Tijdens de vergadering stelt ook Dhr. Hans Sietsema zich voor. Hij vertegenwoordigt de 
Oudervereniging. Als er zaken binnen school dienen die meerdere jaarlagen aangaan kunt u zich 
wenden tot de Oudervereniging. Ook de Contactouders zullen de oudervereniging op de hoogte 
houden van zaken besproken in de vergaderingen. Een verslag van de Oudervereniging staat op de 
site. 

Vaststellen voorzitter: Marieke van den Akker zal de vergaderingen voorzitten. 

Vaststellen vergaderschema; De volgende vergadering is op woensdag 18 januari 2017. 

Voor deze datum kunnen ouders hun vragen of opmerkingen mailen naar de Contactouder van ‘hun’ 
klas. De contactouder zal deze vragen aan de orde brengen tijdens de vergadering. De besproken 
reactie komt in het verslag van de vergadering en wordt aan alle ouders verstuurd. 

Evaluatie eerste schoolweken en kennismakingsavond; 

• Er is ontevredenheid over het rooster. School probeert een zo gunstig mogelijk rooster te 
creëren voor zowel onderbouw als bovenbouw. Dit is niet altijd eenvoudig, maar er wordt 
wel naar gestreefd.  

• Voor veel ouders kwam de info avond tijdens de kermis niet goed uit.  
• Het zou goed zijn om tijdens de mail over het 40 minuten rooster, tevens het rooster zelf nog 

eens bij te voegen. 
• Er is een vraag over het vervangen van docenten die ziek zijn of met verlof gaan. In de 

onderbouw vervangen we in principe iedere les van docenten die ziek zijn, tenzij het lesuur 
aan het begin of eind van de lesdag staat. Voor structurele vervanging worden er bijtijds 
vervangers gezocht. Hierbij gaat Leeuwenhorst voor de best mogelijke oplossing en houdt de 
school toezicht op werkwijze en resultaten van invalkrachten. 

• De uitslagen van Cito Vas zijn nog niet bekend tijdens de bijeenkomst. 
• Leerlingen die van Mavo naar Havo opstromen kunnen het soms lastig hebben. Voor deze 

leerlingen is er geen extra speciale begeleiding.  Wel krijgen ze natuurlijk begeleiding van de 
mentor, daarnaast worden de leerlingen allemaal besproken tijdens leerlingbesprekingen 
waarbij vakdocenten en mentor overleg hebben over de resultaten en/of gedrag van 
leerlingen. Gezien het gemiddelde van een 7.5 of hoger in het voorgaande schooljaar (dit is 
nodig om op te stromen) zouden leerlingen de stap van Mavo naar Havo redelijk moeten 
kunnen volbrengen.  

• Als er bijzonderheden zijn betreffende een leerling waarvan vakdocenten op de hoogte 
moeten zijn, dan verzorgt de mentor dit. De mentor stuurt aan het begin van het schooljaar 
een overzicht van dit soort bijzonderheden aan alle vakdocenten van een klas. Daarnaast 
kunnen vakdocenten informatie vinden over leerlingen in het leerlingvolgsysteem.  

• Gesprekken tussen docent en leerling of mentor en leerling worden niet perse altijd naar 
huis gecommuniceerd. Zodra er zorgen zijn, neemt mentor, docent of teamleider natuurlijk 
wel direct contact op. 

 



Toegevoegde informatie 

Het Leeuwenhorst heeft een facebookpagina die het bekijken waard is. 

De inlogcodes voor het ouderportaal van SOM zijn eind 2014 rond gestuurd aan alle ouders. 
Mochten ouders de codes kwijt zijn, dan kunnen ze deze codes opvragen via info@teylingen-
college.nl  
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