VMBO BB/KB
Datum: 31-10-2017
Input horizontale verantwoording:
Op 31 oktober 2017 was de horizontale verantwoording voor ouders van leerlingen in het
VMBO BB/KB. Hierin krijgen ouders de mogelijkheid om de teamleider een mondelinge
terugkoppeling te geven over de tops en tips mbt het onderwijs van hun kind. School
ervaart deze terugkoppeling van ouders als zeer welkom.
Voor de horizontale verantwoording van 31 oktober zijn 20 ouders uitgenodigd, verdeeld
over alle leerjaren en klassen. Helaas was de opkomst niet groot. We zijn daarentegen wel
enorm blij met de duidelijke input van de ouders die aanwezig waren.
Hieronder vindt u een opsomming van de besproken tops en de tips/verbeterpunten.
De verbeterpunten nemen wij uiterst serieus en we zijn er dan ook direct mee aan de slag
gegaan. Zo werken we als team aan het verstevigen van onze afspraken, wat ten goede zal
komen aan de (werk)sfeer en het leerrendement.
Ook is er actiever informatie gegeven over de Ardennenreis en ondernemen we actie om
ouders meer te betrekken bij de school, maar ook om ouders meer inzicht te geven in het
reilen en zeilen op school (gebruik van social media, nieuwsbrief e.d.).
Goed onderwijs en een prettige leeromgeving vinden wij belangrijk. Wilt u hieraan bijdragen
door het geven van terugkoppeling (tops en tips), dan horen wij dit graag van u. Uw
feedback is van harte welkom en kunt u geven op een ouderavond, een volgende
horizontale verantwoording, een 10-minutengesprek of via de mail.
Tops:
●
●
●
●
●
●
●

De mogelijkheid voor horizontale verantwoording vinden ouders positief.
De afstand tot de teamleider was afgelopen jaar groter. Deur staat nu open. moeder
ervaart directer contact
i-uren vinden ouders erg positief. Zeker voor een repetitie.Leerling is zelf nu actiever
in het bezoek aan een i-uur
Magister wordt goed ingevuld qua huiswerk.
E-mailadressen docenten beschikbaar maken voor ouders (aan ouders mailen) - kan
via de leerling. IS dus geen probleem
RSG is goed bereikbaar - krijgen altijd en snel antwoord.
Roosters blijven overwegend hetzelfde = positief

Tips/ verbeterpunten:
● Ouders zouden graag meer inzicht hebben in hoe het op school loop. inkijkje in de
school.
● Zermelo: Overgang was erg lastig. Problemen met wachtwoord vergeten. Waarom
zijn er 2 systemen. Dit is verwarrend.
● Ouders zouden het fijn vinden als leerlingen meer hulp krijgen bij plannen.
● Inleveren cijfers. Zit veel verschil in tijd voor teruggeven toets. Sommige docenten zijn
erg snel, anderen geven de toetsen laat terug.
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Ipad-gebruik/ telefoon: Leerlingen doen te weinig schoolwerk op de ipad. Ouders
hebben geen inzicht in waar leerlingen de ipad voor gebruiken op school.
Afleiding in en buiten de les is groot. Ouders vragen om een strenger regime. Niet in
de les nodig = inleveren. Leerlingen mogen vaak “filmpje kijken” als ze klaar zijn met
schoolwerk.
Muziekles (/drama): Ouders vinden het jammer dat dit er niet is.Juist voor lager
niveau belangrijk.
Praktijkgestuurd te weinig: Alleen kookles, bevo, techniek.
Ouders merken dat het taalgebruik (ook tegen docenten) soms negatief is en dit
invloed heeft op de sfeer.
Wat is het beleid als leerlingen eruit gestuurd worden? ER/ON/TE. Wordt door
sommige docenten goed aangepakt, maar door sommigen ook niet.
Na eruit gestuurd kwam leerling nog 6x terug tijdens toets. Eruit = eruit blijven
Er is te veel aandacht voor negatief gedrag, te weinig op positief gedrag.
Er is erg weinig huiswerk. Klas 1 ™ 3. Mag wel opgebouwd worden naar wat meer.
Zeker met oog op examens. Leerlingen mogen niet vooruit werken (?)
Verminderde betrokkenheid/ desinteresse door ouders : persoonlijk uitnodigen door
de mentor?
Ardennenreis: Hebben leerlingen geen zin. Heeft de lage deelname te maken met de
sfeer? Of vinden ze het spannend? Tip is om meer informatie vooraf te geven over
wat er gedaan wordt, foto’s oid in de uitnodiging zetten.
Meer toezicht bij voorstellingen ivm druktemakers

Bij deze wil ik de aanwezige ouders danken voor hun tijd en feedback.
Laura van Dasselaar
Teamleider VMBO BB/KB

