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OUDERRAAD
De Ouderraad (OR) is het contactorgaan tussen ouders/verzorgers
en schoolleiding. Wij behartigen de algemene belangen van
ouders/verzorgers en leerlingen. Wij volgen nauwgezet de
ontwikkelingen binnen de school en adviseren de schoolleiding.
Heb je vragen, ideeën en/of aandachtspunten in het algemeen
belang van ouders/verzorgers en leerlingen? Mail ons op
ouderraad@coornhert.nl.

Van de voorzitter
Beste ouders, verzorgers,
De gezamenlijke inspanning van leerlingen en docenten zorgt
iedere dag weer voor succesvolle online lessen en voor de
eindexamenleerlingen lessen op school. De schoolleiding en
docenten zijn ondanks het organiseren van de voortdurende
aanpassingen zeer gemotiveerd om de leerlingen dit
schooljaar er doorheen te slepen. Chapeau hiervoor.
In deze nieuwsbrief lezen jullie ook over de korte enquête
van de Ouderraad; dit keer over de communicatie van de
Ouderraad. Ook sponsorden we als OR samen met de
schoolleiding de 101 dagenactie van de Leerlingenraad met
o.a. de Coornhert hoodies. Deze zijn ook bij broertjes en
zusjes erg in de smaak gevallen �.
De online open dagen, de Coornhert app en de virtuele tour
zijn goed ontvangen door de groep 8 leerlingen, en velen zijn
nieuwsgierig en enthousiast om hun middelbareschooltijd te
starten op het Coornhert lyceum.
Blijf sowieso de wekelijkse nieuwsberichten van de
schoolleiding volgen om op de hoogte te blijven van de
laatste schoolontwikkelingen.
Stay Safe & zorg goed voor elkaar!
Ralph Elias - Voorzitter Ouderraad

INHOUD
•
•

Van de voorzitter
Interview met Jesper
Einmahl
Gezonde school subsidie
Wist je dat..?
Open Dagen goed bezocht
Terugkoppeling enquête
over communicatie OR
Even voorstellen…twee
nieuwe OR-leden
Aankondiging thema-avond

•
•
•
•
•
•

AGENDA 2020 - 2021
OR vergaderingen (dinsdagen)
•
•

16 maart
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9 maart 2e Rondetafelbijeenkomst
20 april Thema-avond OR
20 feb t/m zo 28 februari
Voorjaarsvakantie
Zie ook de agenda op de website
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Interview met Jesper Einmahl, voorzitter Leerlingenraad op het Coornhert
Een afvaardiging van de Leerlingenraad
neemt ook deel aan de
Medezeggenschapsraad met wie de
schoolleiding over allerlei besluiten overlegt.
Wat doet de Leerlingenraad precies? We
vroegen het aan de voorzitter, Jesper
Einmahl.

Van links naar rechts: leden van de LR Victor Goedhuis,
Jesper Einmahl (voorzitter), Roos ten Broeke met de
schoolleiding: Bas Boensma en Nelie Groen in september jl.

‘Het lezen van stukken, je mening
daarover vormen en dan die
mening ook overtuigend brengen
naar de andere leden van de raad.
Dat soort dingen leer je niet bij de
standaardvakken.’

Wat doet de Leerlingenraad?
Sinds dit schooljaar hebben we een Leerlingenraad op het Coornhert. Tot die tijd zaten er alleen
(vier) leerlingen in de Medezeggenschapsraad (MR). In MR-vergaderingen bespreekt de
schoolleiding nieuwe voorstellen en legt ze besluiten ter goedkeuring voor aan de leden van de
MR. De leerlingen hebben hier een volwaardige stem. Maar wij vinden vier leerlingen op een
totaal van 1500 te weinig om de hele school te vertegenwoordigen. Daarom is de Leerlingenraad
(de ‘achterban’) in het leven geroepen. We bespreken allerlei zaken met elkaar. Zo kunnen de
leerlingen van ons die in de MR zitten een bredere mening vormen en meer argumenten mee
naar de MR-vergadering nemen.

Wie zitten er precies in? Hoe word je gekozen?
In (een compleet gevulde) Leerlingenraad zitten leerlingen uit elke jaarlaag en niveau, rond de
20 dus als je naar het Coornhert kijkt. Helaas hebben we nog te weinig leerlingen om ons een
mooie representatieve raad te noemen. Gekozen worden is niet aan de orde: ben je enthousiast
om wat over de school te zeggen en heb je af en toe tijd om wat te doen voor de raad, dan ben je
meer dan welkom. Is uw kind geïnteresseerd? Mail dan naar: jesper.einmahl@coornhert.

Hoe vaak overleggen jullie met de schoolleiding en hoe gaat dat?
Elke maand hebben de leerlingen uit de MR overleg met de schoolleiding. Hierin nemen we ook
de onderwerpen mee die in de LR naar voren komen. Als we later dit jaar weer makkelijker
samen kunnen komen, willen we dit overleg weer met de hele raad houden. Maar de LR is ook
vooral een orgaan op zichzelf. We zijn niet gebonden aan de schoolleiding in ons handelen. Goed
contact is natuurlijk wel belangrijk als je iets voor elkaar wilt krijgen. Leuk om te vertellen is
dat we, zodra corona het weer toelaat, met de raad een training gaan volgen om ons als raad
nog sterker te maken.
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Wat zijn belangrijke punten die jullie op de agenda willen hebben? Lukt dat?
Op dit moment houden we ons vooral bezig met de aanpak rondom de schoolsluiting. Als de
school bijvoorbeeld besluit dat de lessen naar 30 minuten gaan, willen wij weten waarom, en
geven we onze mening. We kunnen soms nieuwe inzichten geven waar de schoolleiding niet aan
had gedacht. Wij zitten immers tussen de leerlingen waar de maatregelen voor zijn.

Hoe proberen jullie contact te houden met jullie 'achterban', de leerlingen?
Het mooie is dat, doordat er leerlingen uit verschillende jaarlagen in de raad zitten je ook in alle
klassen ‘oren’ hebt. Je kunt wel enquêtes houden, e-mailadressen oprichten en manieren
bedenken om contact te houden, maar leerlingen zijn soms ook druk (en misschien een beetje
lui). Dat kan een drempel zijn om contact te leggen met de raad, waardoor mensen afhaken. Hun
mening, goede idee of klacht gaat dan verloren. Het mond-tot-mond contact dat we in de klas
bereiken is vele malen effectiever.

Wat betekent de Leerlingenraad voor jou? Heb je er tot nu toe veel van geleerd?
De Leerlingenraad is denk ik een heel belangrijk orgaan binnen de school. Op een school is een
leerling natuurlijk het belangrijkst. Bijna elk besluit dat wordt genomen op het Coornhert
beïnvloedt direct of indirect de leerling. Het is dus onwijs belangrijk dat de Leerlingenraad
bestaat. Je kunt er super veel van leren. Het lezen van stukken, je mening daarover vormen en
dan die mening ook overtuigend brengen naar de andere leden van de raad. Dat soort dingen
leer je niet bij de standaardvakken.

FAQ corona

Hoe informeer je school als je zoon of dochter getest wordt? Wat zijn de gedragsregels
tijdens de online lessen? Antwoorden op deze en andere vragen over corona vind je op de
vernieuwde site van het Coornhert onder het kopje Actueel: FAQ coronamaatregelen. Staat
je vraag er niet bij? Neem dan contact op met school via het centrale nummer 023-5121616
of stel je vraag via info@coornhert.nl.

Gezonde School subsidie
Het Coornhert heeft € 3000,- subsidie gekregen vanuit het overheidsproject Gezonde
School, een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl.
Docenten Lichamelijke opvoeding Arend Kant en Joris van den Beld trekken de kar. Eerste
initiatief is het updaten van de fitnessruimte die wordt ingezet voor gezonde en fitte
docenten, maar ook kan worden gebruikt als onderdeel van de lessen lichamelijke
opvoeding.
Daarnaast willen de beide docenten samen met leerlingen een plan opzetten voor de aanleg
van beweegfaciliteiten op en rond het schoolplein. Gedacht wordt aan een multicourt
waarvan leerlingen gebruik kunnen maken tijdens de pauzes. Komende maanden worden
de plannen verder uitgewerkt.
Heb je vragen, ideeën en/of aandachtspunten in het algemeen belang van
ouders/verzorgers en leerlingen? Mail ons dan via: ouderraad@coornhert.nl

3

Terugkoppeling enquête over communicatie van de Ouderraad
Zoals beloofd delen we de resultaten van onze regelmatige en korte enquêtes, ditmaal over de
communicatie vanuit de Ouderraad. Hartelijk dank voor het breed invullen van de vragen.
De resultaten:
• meer dan 55% is tevreden of zeer tevreden over de communicatie van de OR;
• 91% vindt dat de frequentie van de updates goed is (met nog 9% ruimte voor verbetering);
• 61,5% vindt de updates helder verwoord met 4 of hoger (op een schaal van 1 tot 5);
• de voorkeur voor de updates is en blijft e-mail met 77%, maar de nieuwsbrief wordt steeds
beter beoordeeld door 17%.
We zijn overweldigd door de massale belangstelling om eens een Ouderraad vergadering bij te
wonen. Ook zijn we erg blij dat zoveel ouders en verzorgers zich willen verdiepen en wellicht meer
betrokken willen worden bij de Ouderraad. Samen met de aanmelders zullen we hier snel invulling
aan geven en contact met jullie opnemen.
Suggesties voor thema’s en speerpunten om als Ouderraad op te pakken waren: digitalisering,
veiligheid leerlingen en personeel, kunst en cultuur profiel, mentale voorbereiding eindexamen,
dyslexie, welzijn leerlingen, effect lockdowns, begeleiding leerlingen en docenten, nieuwe
lesmethoden en nog meer.
We stellen jullie input en betrokkenheid enorm op prijs en gaan ermee aan de slag.

Twee nieuwe OR-leden stellen zich voor

Ik ben Shaza Darraj, moeder van Carmen
Idris. Zij zit in 1 HVb.
Ik kom uit Syrië en ik ben al zes jaar in
Nederland. In Syrië had ik ervaring als
projectleider bij de Verenigde Naties
(UNRWA). Hier in Nederland heb ik een
HBO-opleiding tot Jobcoach afgerond en
nu werk ik in hetzelfde domein bij het
project Aan de Slag van de Gemeente
Haarlem. Het project heeft tot doel
statushouders weer aan betaald werk te
helpen.
Ik heb me aangemeld voor de Ouderraad
omdat ik op de hoogte wil blijven van wat
er op school gebeurt. Ook vind ik het
interessant om te helpen met allerlei
dingen die met kinderen te maken hebben.

Ik ben Floor Pieffers, jurist, woonachtig in
Vijfhuizen met mijn man, drie zonen en een
dwergschnauzer. Sinds dit schooljaar zit onze
oudste zoon, Sietze, in klas 1MHc.
Na jarenlang gewerkt te hebben op Schiphol
in de HR/Arbeidsrecht-hoek, begin ik na deze
lockdown dan eindelijk op mijn nieuwe plek
bij Slachtofferhulp Nederland.
Ik ben nieuwsgierig en krijg graag mee
waarom bepaalde beslissingen genomen
worden, daarom heb ik mij aangemeld voor
de Ouderraad. De Coornhert-schoolleiding
ziet en gebruikt de OR ook echt als orgaan
waar je iets mee kan; waarmee je kan
samenwerken en waar je als school iets aan
hebt. Het is een gekke, zware tijd, voor onze
kinderen én voor het onderwijs. Daarom vind
ik het fijn juist nú deel uit te maken deze OR.
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Wist je dat…..?
•

de take-over-Thursday op Instagram en
Facebook weer terug is van weggeweest?
Docenten maar ook rector Nelie Groen nam
ons een keer mee op haar dag.

•

vrijdag 5 februari de examenleerlingen
verrast werden door de schoolleiding,
leerlingenraad en Ouderraad? Het was
precies nog 101 dagen tot de centrale
eindexamens! Om de examenleerlingen in
dit moeilijke jaar in het zonnetje te zetten
kregen alle leerlingen een examenpakket
met o.a. een Coornhert-examentrui! Ook
kon iedereen genieten van een lekker warm
drankje van een koffiekarretje onder het
genot van een fijn muziekje!

Open Dagen goed bezocht
Sonja Siddré, conrector leerjaar 1 en 2
geeft aan dat de online open dagen
voor de basisschoolleerlingen goed
bezocht zijn.
‘Verspreid over twee avonden hebben
we meer dan 300 leerlingen en
ongeveer 200 ouders een online
rondleiding gegeven met informatie
over de school en/of twee proeflesjes
aangeboden. Met dank aan Arjen
Gutker de Geus die het technisch had
voorbereid en de geweldige inzet van
enthousiaste docenten en peerleaders
kunnen we zeer tevreden zijn met het
verloop van de open dagen.
Vanaf 8 februari kunnen de leerlingen
zich bij ons aanmelden. De inschrijfmomenten zijn op 3, 4, en 8 maart.
Maandag 15 februari is er nog een
online voorlichting “Ouder en Kind” en
donderdag 18 februari nog een online
rondleiding en vragenuur (zie de
informatie in de Open Dag app en
site). We vertrouwen erop dat er weer
een grote groep leuke leerlingen naar
het Coornhert Lyceum zal komen.’
Bekijk hier het promofilmpje:
https://youtu.be/A1Az1g2Y7AI

•

de door de leerlingen geschreven en
uitgevoerde SOAP2020, “Crisis in de
Corenhart” nog terug te kijken is op de
website?

20 april thema-avond motivatie
voor
groep
Je kind
altijd 8achter de laptop of

telefoon? Hoe motiveer je je tiener in
tijden van corona? Herkenbaar?
Reserveer dan alvast 20 april in je
agenda. Tijdens de online thema-avond
houdt Marieke Ringrose-Blijleven een
boeiende presentatie over motivatieproblematiek bij tieners. Ze gaat in op
de concrete vragen van ouders en
geeft praktische tips. De uitnodiging
voor deze boeiende avond volgt!
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