
 

Notulen vergadering Ouderraad TVWO/Atheneum/HAVO – 18 september 2019 

Aanwezig: Ronald Brouwer, Jacintha Warsen (voorzitter), Brigitte  Lap, Hans Pape, Wilma Scheffer, 
Wouter van der Toorren, Heidi van de Vliert, Gabriela Ferrari (notulist) 

Afwezig met kennisgeving: Esther Duivenvoorde, Henk Heerdink, Annemarie Muskee 

 

1. Opening 

Jacintha heet iedereen welkom en leest een tekst over “een nieuw begin” voor als opening. 

 

2. Formele agendapunten 
a. Algemene mededelingen: 

 Jacintha gaat volgende week beginnen aan een baan gecombineerd met een opleiding en wil graag 
het voorzitterschap overdragen. 

 De aspirant-lid Jacco van Gelder is niet aanwezig vandaag en ziet af lid te worden van de 
Ouderraad. Tijdens de Ouderavond voor de 1e klassen heeft een moeder zich gemeld maar Jacintha 
heeft aangegeven dat de groep eigenlijk nu compleet is en dat volgend jaar weer nieuwe leden nodig 
zullen zijn door aftreding van Jacintha en Hans. 

b. Notulist volgende vergadering: Hans (blijkt achteraf op 8 november niet aanwezig te kunnen zijn). 
c. Opening volgende vergadering: Annemarie. 
d. Verslag vorige vergadering (12 juni 2019): geen opmerkingen. Verslag vastgesteld. 
e. Actielijst: alle acties zijn uitgevoerd. 

 

3. Vanuit de directie 

 Het schooljaar begon met een uitstekend rooster! 

 Alle vacatures zijn vervuld op een na: een TOA voor het vak BiNaSk 

 De activiteit “We own the school” op 3 september is door zowel ouders, leerlingen en docenten als 
heel positief ervaren. De uitkomst wordt morgen (19 september) door de organisatie aan de school 
gepresenteerd, en wordt volgende vergadering met de Ouderraad gedeeld. 
Een van de doelen van deze activiteit was om de missie/visie die in 2017 is vastgesteld te evalueren. 
Wat tot nu toe is gemerkt is dat leerlingen structuur prettig vinden maar de school wil meer gaan 
naar ‘eigen verantwoordelijkheid’. De uitdaging ligt om een middenweg te vinden. 

 De nieuwe gymzaal is opgeleverd en in gebruik maar de Ouderraad kan niet er naar gaan kijken 
omdat in zaal vanochtend was is aangebracht. 

 Er is een evaluatie gaande over het gebruik van de iPad. De volgende fase is de start met het 
gebruik van chromebooks na de herfstvakantie met twee proefgroepen. Na evaluatie hiervan zal de 
gekozen type uitgebreid worden naar alle bovenbouw klassen volgend schooljaar. 

 De school heeft nieuwe plannen voor het galafeest van de bovenbouw, bijvoorbeeld in de vorm van 
een diner. Het gala van de onderbouw blijft wel in de huidige vorm door. 

 Er is een oplossing gevonden voor het tekort aan surveillanten tijdens examens. 

 De schoolreis naar Toscane is aangepast, er is gekozen voor een andere locatie. 

 Dhr. Rijn is o.a. verantwoordelijk voor het PR en Communicatie van de school en heeft de brochures 
die voor dit schooljaar zijn gemaakt bij de leden van de Ouderraad uitgedeeld. Zijn verzoek is om 
onze bevindingen door te geven over bijvoorbeeld: stijl, inhoud, lay-out. 

 
  



4. Vanuit de Ouderraad 

 Wouter heeft namens de Ouderraad deelgenomen aan de “We own the school” activiteit, en was 
enthousiast erover. 

 Heidi vertelt dat alle voorbereidingen rond zijn voor de Gezamenlijk Ouderraad ouderavond op 20 
november, door Theater Playback. Het thema is: “Onder invloed”. Het verzoek aan de leden om 
herkenbaar (dus met Ouderraad overhemd) en iets eerder te komen, op de eerste rij te gaan zitten, 
en eventueel mee te helpen bij de koffie en thee. 

 De volgende vergaderdata worden vastgelegd: zie onder aan dit verslag. 

 Brainstorm over verdiepingsonderwerpen voor dit schooljaar. 

 Herhaalde verzoek van Jacintha om haar voorzitterschap over te dragen. 

 

5. Rondvraag / w.v.t.t.k. 

 Hanteert Groevenbeek eigenlijk een maximum aantal leerlingen? Nee, en indien nodig wordt 
overwogen om het gebouw fysiek weer uit te bouwen. De verwachting is dat de school misschien 
nog een paar jaar een groei zal maken en dat daarna een stabilisatie in het aantal leerlingen komt. 
De kwaliteit van het onderwijs blijft het eerste doel van school. 

 Complimenten zijn gegeven over de opzet en verloop van de schoolkampen voor de 2e klassen. 

 Er is veel fout gegaan bij de indeling van leerlingen van het 2e jaar in de themaklassen. Het lijkt sinds 
deze week opgelost te zijn. 

 Wat doet de school als tijdens een schoolkamp/schoolreis leerlingen zich misdragen? De leerlingen 
blijven in de kamp of reisbestemming en wordt ter plaatse door gesprekken en maatregelen tot een 
oplossing te komen. 

 

6.  Sluiting. 

Jacintha dankt iedereen en sluit de vergadering. 

 

Actielijst vergadering: 

 Ronald presenteert de uitkomst volgens de organisatoren van “We own the school”. 

 Ronald vraag Klaas of hij bij de volgende vergadering aanwezig kan zijn en of Klaas het 
verdiepingsonderwerp “Groevenbeek Eigen” op zijn rekening wil nemen. 

 Ronald gaat 5 nieuwe Ouderraad overhemden herenmodellen bestellen. 

 Alle leden nadenken overnemen voorzitterschap van de Ouderraad van Jacintha 

 Alle leden iets eerder en herkenbaar (met overhemd) aanwezig zijn bij de Ouderavond op 20 
november 

 Alle leden meedenken over nieuwe verdiepingsonderwerpen 

 Alle leden lezen en mening delen met Ronald over de brochures die zijn uitgedeeld (PR van 
Groevenbeek). 

 Allen een datum prikken voor ons jaarlijks eten en BBQ 

 

Belangrijke data: 

 18 september – 1e ouderraadvergadering (geen verdiepingsonderwerp) 

 6 november – 2e ouderraadvergadering – verdiepingsonderwerp “Groevenbeek Eigen” 

 8 januari  – 3e ouderraadvergadering + nieuwjaarsborrel 

 20 januari – Open Huis Groevenbeek Ath./Havo voor groep 8 

 4 maart – 4e ouderraadvergadering – verdiepingsonderwerp “Vakkenpakketkeuze” 

 ??? – eten met de Ouderraad 

 22 april – 5e ouderraadvergadering 

 17 juni  – 6e ouderraadvergadering 

 BBQ 

 

Geplande verdiepingsonderwerpen 

 Eindexamens secretariaat, met Jeroen Dam. 

 Burn-out bij leerlingen: wat doet school aan preventie en zorg, hoe kan de school hierin zich 
profileren, met de Zorgcoördinator 

 Huiswerkbegeleiding, met Tanja Huisman 


