Notulen ouderraad
13 september 2017
Aanwezig: Mevr. Coenen, mevr. Verweij, dhr. Jansen dhr. Bot, dhr. Sandberg,
mevr. Hokke en dhr. Meily
Afwezig: dhr. Helder. mevr. Pires.
1 Opening
Korte voorstelronde. Mevr. Coenen en dhr. Bot zijn nieuwe leden.
2 Uitstel verbouwing kantine.
Helaas was het tijd-technisch niet haalbaar om de kantine in de zomervakantie te
verbouwen. De verbouwing zou ruim na de vakantie nog in gang zijn en de kantine is,
wegens het leerlingenaantal en het herfstachtige weer, per direct nodig. Om die reden is het
streven om een aantal weken vóór aankomende zomervakantie met de verbouwing te
starten, zodat deze vernieuwd is voor het begin van het nieuwe schooljaar.
3 Fietsenstalling
De gemeente Rotterdam is nog niet meewerkend om de Horeca Vakschool een
fietsenstalling/ruimte vrij te geven. Dit veroorzaakt dat het van groot belang is dat ALLE
leerlingen hun fiets, middels een stevige kettingslot, vastzetten aan de nietjes naast de
school.
4 Evaluatie strandwandeling
Dit schooljaar vond de strandwandeling overdags plaats. Hier werd enthousiast op
gereageerd door leerlingen en team. Naar alle waarschijnlijkheid zal de wandeling om het
jaar overdags plaatsvinden. Volgend jaar is er dus een nachtwandeling.
Een punt van aandacht is dat er overdags (bij de nachtwandeling uiteraard niet) wél
gezwommen kan worden in zee onder toezicht en met toestemming van het team.
Aangezien de verantwoordelijkheid van zwemmen met zwemdiploma bij
ouder(s)/verzorger(s) ligt en NIET bij het team van de Horeca Vakschool is het wellicht een
idee om een toestemmingsformulier door ouder(s)/verzorger(s) te laten ondertekenen. Dit
kan tijdens de inschrijving van een leerling of een rapportgesprek worden gedaan.
5 Evaluatie brandoefening
In de eerste schoolweek is er een aangekondigde brandoefening geweest. Leerlingen en
team wisten dat het alarm een oefening was. Dit wordt gedaan om te herhalen/kenbaar te
maken waar de uitgangen zijn en welke looproute er gevolgd moet worden. De BHV’ers
controleren het pand, maar zijn niet duidelijk herkenbaar als BHV’er. Er is een idee ter
spraken gekomen over een BHV-hesje in ieder lokaal die de BHV’er kan pakken indien
nodig.
6. Schoolreis Disneyland Parijs.
De reis naar Disney is nog steeds populair. Leerlingen kijken erg uit naar deze reis.
Aangezien de derde klassen ook altijd mee gaan, speelt er het idee om voor de vierde
klassen ter afscheid nog een aparte activiteit te organiseren in de vorm van een feestje o.i.d.
7. Schoolkamp Heino.
Voorheen gingen de eerste klassen op kamp in Lunteren. Na een bezoek aan Heino, door
leden van de Horeca Vakschool, is er besloten om het kamp daar plaats te laten vinden.
Heino biedt meer activiteiten aan.
8. Ouderraad nog actiever.
Er is een idee geopperd waarin de ouderraad zich iets meer laat zien. Bijvoorbeeld door met
een aantal leden aanwezig te zijn tijdens rapportgesprekken, waardoor ouders vragen

kunnen stellen en ideeën kunnen inbrengen.
9. Extra mededelingen.
- De Horeca Vakschool maakt tegenwoordig meer gebruik van Social Media. Instagram is
een heel actief account: horecavakschoolrotterdam
Dit account geeft je echt een kijkje in de school.
Door de leden is geadviseerd dat tijdens intakegesprekken/inschrijvingen de social media
pagina’s van de Horeca Vakschool benoemd mag worden, zodat ook nieuwe ouders op de
hoogte zijn van deze pagina’s.
- Van Dijk had dit schooljaar intern een aantal problemen, waardoor de levering van de
boeken niet vlekkeloos is verlopen. Gelukkig zijn uiteindelijk alle boeken geleverd.
- De Horeca Vakschool krijgt een nieuw logo. Dit logo is niet geheel anders, maar wel
gemoderniseerd. Dit nieuwe logo komt ook op het nieuwe verpakkingsmateriaal voor de
producten van de bakkerij. Er is een ander doosje besteld voor de sint -en kerstlekkernijen.
10. Rondvraag
De mail komt niet altijd goed aan. Op een mobiele telefoon werkt de website niet goed én is
de nieuwsbrief niet goed te lezen. Naar zowel de aankomst van mails als de problemen met
de mobiele site wordt naar gekeken.
Voor de volgende bijeenkomst: Denk na over bijscholing voor ouders om een beleving
te geven van de Horeca Vakschool. Bijvoorbeeld een lesje van een docent etc.

