
Verslag Ouderraad VE op 22 september 2020 

Aanwezig online : Sigrid van Pagee, Patricia Domburg, Tanja Huisman 

1. Welkom nieuwe leden.  

De ouderraad is voor VE volledig vernieuwd. Alle Vmbo Ermelo OR leden van het vorig jaar zijn, 

met hun geslaagde kinderen, van school. Voor VE zitten er nu twee leden in de OR> Het zou fijn 

zijn als daar nog iemand bij zou komen. De ouders kunnen rondvragen.  

We vergaderen wisselend, samen met Putten of apart.  

Er zal nog een voorzitter en secretaris gekozen moeten worden.  

 

2. Taken OR 

Normaliter draagt de OR haar steentje bij op de avonden van de voortgangsgesprekken, het 

Open Huis, het gala. Ook organiseert de OR de Ouderraden avond voor de ouders. Dit jaar 

zouden de OR van VE en VP deze organiseren. Al deze activiteiten zijn of online of gaan niet door. 

Wat dat betreft zal het een zeer rustig jaar zijn voor de leden van de OR. 

Daarnaast is de OR ook een klankbord groep voor de directie.  

 

3. Start schooljaar 

De OR leden ervaren dat het schooljaar goed gestart is. De informatie was duidelijk. 

 

4. Corona 

De communicatie over de lijn van de school vinden de ouders duidelijk. Ze zijn blij dat de 

leerlingen zo veel naar school konden gaan in die moeilijke tijd. Ook nu probeert de school het zo 

goed mogelijk te organiseren.  

Tanja Huisman legt uit dat er door docenten nog druk gezocht wordt naar de ideale werkwijze bij 

het lesgeven met geen, 1 of meerdere leerlingen die thuis de les volgen. De eerste twee weken 

liep dit echt niet omdat de structuur in teams nog niet helemaal volledig was. Dat was een grote 

klus voor de ICT.  

Het blijft verder aankijken hoe het zal gaan. We volgen nog steeds de afspraken die het RIVM 

maakt, omdat dat in alle hectiek en onzekerheden het enige duidelijke houvast geeft.  

 

5. Tanja vraagt de mening van de ouders waar het over de week excursies gaat. Deze zouden nu al 

gereserveerd moeten gaan worden, maar het risico op cancelen en daaraan gekoppeld grote 

financiële gevolgen is groot. De ouders zijn het ermee eens dat dit te grote consequenties heeft. 

Hoe jammer ook, ze hebben begrip als de schoolleiding zou besluiten om de excursies niet door 

te laten gaan.  

 

6. E-mail nieuwsbrief 

Tanja vraagt hoe de ouders de email nieuwsbrief ervaren die meerder keren per jaar naar de 

ouders wordt gestuurd. Beide ouders geven aan dat ze die plezierig leesbaar vinden met 

voldoende informatie. De algehele communicatie van Groevenbeek vinden zij goed en compleet. 

 

7. Schoolplan 

Tanja benoemt dat er dit schooljaar gewerkt wordt aan een nieuw schoolplan. Ze zal de ouders 

hier steeds over informeren en waar nodig hun mening vragen.  

 

8. Rondvraag 

Er zijn geen aanvullende vragen meer.  

 

9. Volgende vergadering: di 10 november. VE + VP samen in personeelskamer VE 


