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Notulen vergadering Ouderraad TVWO/Atheneum/HAVO | 11 november 2020 

 

Locatie:    online via Microsoft Teams 
Aanwezig:  Annelies Bonnema, Gabriela Ferrari, Klaas van de 

Groep (directie), Arianne Koeman (aspirant-lid), Brigitte 

Lap, Annemarie Muskee (voorzitter), Wouter van der 

Toorren, Heidi van de Vliert (notulist) 

 

Afwezig met kennisgeving:  Esther Duivenvoorde 

 

Gasten virtueel open huis (6): Rein Tanis en Marieke Tennekes 

 

AGENDA: 

 

1.  Welkom en opening (Gabriela) 

Annemarie heet iedereen welkom.  

Gabriela opent de vergadering met een tekst uit Spreuken 6:6. De boodschap is: 

alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. 

 

2.  Formele agendapunten: 

a.  algemene mededelingen 

Arianne Koeman wordt geïntroduceerd en stelt zich voor. Ze geeft aan dat ze 

deze vergadering graag bijwoont om te kunnen besluiten of ze zich definitief 

aansluit bij de ouderraad.   

 

b.  Goedkeuring/vaststelling notulen/actiepunten vorige vergadering d.d. 30 

september 2020 

 1. redactionele wijzigingen: geen. 

 2. inhoudelijke wijzigingen: 

Gabriela zou graag zien dat de eerste zin van punt 5 van het onderdeel 

Rondvraag wordt aangepast. Wat haar betreft kan deze zin verkeerd/negatief 

geïnterpreteerd worden. Ze wil er geen misverstand over laten bestaan dat ze 

erg tevreden is over de aanpak van Groevenbeek als het gaat om de COVID-
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19 situatie. Ze vroeg zich alleen af of school de aanpak heeft geëvalueerd. 

Heidi past dit punt als volgt aan: 

“5. Gabriela is erg tevreden over de aanpak van Groevenbeek als het gaat om 

de COVID-19 situatie. Zij vraagt zich af of school deze aanpak heeft 

geëvalueerd. Klaas zegt dat de school in het afgelopen jaar veel heeft geleerd. 

Zo blijkt het ingewikkeld en intensief te zijn om hybride les te geven. Terug 

naar volledig online doceren is eenvoudiger. Een grote groep leerlingen vaart 

wel bij het online volgen van lessen. Denk daarbij in het bijzonder aan 

bepaalde zorgleerlingen die het prettig vinden dat ze dan alle prikkels van 

school niet ervaren. Anderzijds zijn er leerlingen met een thuissituatie die het 

erg ingewikkeld maakt om online lessen te kunnen volgen. Voor deze 

leerlingen moet een oplossing bedacht worden. Zij moeten wel naar school 

kunnen komen.” 

De notulen zijn hiermee goedgekeurd en vastgesteld. 

 

We spreken af dat in het vervolg de notulist de uitgewerkte notulen van een 

vergadering toestuurt naar alle leden en de afgevaardigde van de directie. Ieder 

van hen krijgt een week de tijd om inhoudelijk te reageren. Vervolgens stuurt de 

notulist de definitieve versie naar de voorzitter en de afgevaardigde van de 

directie. Deze laatste zorgt ervoor dat de notulen gepubliceerd worden op de 

website van school. De voorzitter stuurt de definitieve versie van de notulen met 

de agenda voor de eerstvolgende vergadering door naar de overige leden. 

Op deze manier staan de notulen vlotter online dan voorheen. 

 

 3. Behandeling actiepuntenlijst (voor zover nog van belang):  

• Vanwege de huidige COVID-19 maatregelen schuiven we het plannen van 

een datum voor het etentje en de afsluitende BBQ door naar een later 

moment. 

• Alleen Heidi heeft een potentieel nieuw lid van de ouderraad 

geïntroduceerd (Arianne Koeman). Er is nog steeds ruimte voor meer 

nieuwe leden. 

 

3.  Kort vanuit de directie. 

• Sinds 26 oktober 2020 (eerste dag na de herfstvakantie) is er geen ‘gedoe’ meer 

over het dragen van mondkapjes. Het dragen van mondkapjes is sindsdien op 

bepaalde momenten verplicht voor alle leerlingen en medewerkers. Dit heeft de 

school in samenspraak met de MR besloten.  

Als een leerling geen mondkapje wenst te dragen tijdens die bedoelde 

momenten, dan kan de leerling niet naar school komen. Het fysiek bijwonen van 

lessen is dan uitgesloten. De school zal hierover in gesprek gaan met het kind en 

de ouder(s)/verzorger(s). De leerling krijgt de mogelijkheid om de lessen online te 

volgen en er is een speciale afspraak over het maken van toetsen. 
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De school ziet zich wel genoodzaakt om de leerplichtambtenaar in kennis te 

stellen van de situatie. De leerling kan immers fysiek lessen volgen op school. 

Alle leerlingen doen keurig mee aan de mondkapjesplicht. Er is één uitzondering. 

Daarover later meer (ingezonden e-mail).  

• Voor wat betreft de leiding verkeert de school momenteel in een overgangsfase: 

op 28 januari 2021 zwaait Leo Duifhuizen af als voorzitter van het College van 

Bestuur van Groevenbeek. 

Op die dag zal afscheid worden genomen van Leo en zijn gezin. Vanwege de 

COVID-19 situatie is er voor gekozen om dit alleen binnen school te laten 

plaatsvinden en is er een programma dat past binnen het (huidige) 

maatregelenpakket.   

• De nieuwe afdelingsdirecteur bovenbouw Peter Kromdijk is na de herfstvakantie 

echt van start gegaan op school. Vanwege Corona gerelateerde omstandigheden 

kon hij niet eerder fysiek aanwezig zijn op school. 

• Ook Frans van Stigt Thans gaat met pensioen. Gonda Verhagen neemt het 

stokje van hem over. 

• Ria Huibers gaat minder werken en zal ondersteuning krijgen om teamleider te 

kunnen blijven. 

 

Brigitte complimenteert de school via Klaas met hoe het nu (in de tweede COVID-

19 golf) gaat op school. Ze vindt het erg prettig dat de kinderen naar school kunnen 

gaan. Volgens Klaas is de sfeer op school ook goed: de leerlingen lijken het erg fijn 

te vinden dat ze nu op school kunnen zijn en elkaar kunnen ontmoeten.  

Klaas vertelt dat kinderen die thuis zitten vanwege COVID-19, een buddy 

toegewezen krijgen.  

 

4.  Kort vanuit de ouderraad 

a. Open huis 

Rein Tanis en Marieke Tennekes sluiten later op de avond aan om het met ons 

te hebben over de invulling van het virtuele open huis in januari 2021. 

b. Zichtbaarheid van de ouderraad 

Tijdens de vorige vergadering hebben we gesproken over de zichtbaarheid van 

de ouderraad. Het idee was om via de website van school meer ‘in beeld’ te zijn. 

We spreken af dat we Rein Tanis en Marieke Tennekes vragen om met ons mee 

te denken over de invulling hiervan. 

 c. Ingezonden mail ouders inzake mondkapjesplicht 

De ouderraad heeft een e-mail ontvangen van ouders van een leerling die op de 

daartoe aangewezen momenten geen mondkapje wenst te dragen op school. 

Zij schetsen drie problemen: 

1. Het kind wordt geweigerd op school en school licht een leerplichtambtenaar in. 

2. Het kind kan niet alle lessen online volgen (niet beschikbaar). 

3. Het kind kan niet alle toetsen maken (niet georganiseerd). 

Daarbij melden ze dat de communicatie met school moeizaam verloopt. 
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Ad 1. Als ouderraad steunen wij de school in het mondkapjesbeleid: de school 

mag deze verplichting immers opleggen en de MR is hier akkoord mee.  

Omdat de school verplicht is fysiek les te geven en dat ook doet, kan de leerling 

naar school komen om de lessen te volgen. Omdat deze leerling er voor kiest om 

geen mondkapje te dragen op de momenten dat school het dragen van een 

mondkapje verplicht heeft gesteld, wordt de leerling niet in school toegelaten. 

School ziet zich genoodzaakt de leerplichtambtenaar in te lichten over de fysieke 

afwezigheid op school. Het is aan de leerplichtambtenaar of hier verdere 

consequenties aan verbonden worden. 

Ofwel: de ouderraad kan de ouders geen oplossing bieden voor het eerste 

probleem. 

 

Ad 2. en 3. De ouderraad heeft Klaas er op gewezen dat de online lessen op 

orde dienen te zijn. Volgens Klaas is dit inmiddels ook het geval. Alleen voor 

praktijklessen is geen online oplossing. Hij laat ook weten dat de leerling de 

mogelijkheid heeft om na schooltijd toetsen te maken op school (zonder 

mondkapje).  

Dus ook het tweede en derde probleem lijken niet meer actueel te zijn. 

 

Volgens Klaas zijn er meerdere contactmomenten met de ouders geweest.  

 

Annemarie zal de ouders bericht doen namens de ouderraad. 

 

d. Mail over Paarse Vrijdag 

Er is een mail binnengekomen van Golden Cage met de vraag of school er 

interesse in heeft dat zij op 11 december 2020, Paarse Vrijdag, een voorstelling 

komen spelen met homosexualiteit als thema.  

Klaas zegt dat hier geen behoefte aan is, omdat er een werkgroep is op school 

die al plannen heeft gemaakt. Er is dus al voldoende aandacht voor deze 

speciale dag. 

Annemarie zal dit in een reactie aan Golden Cage laten weten. 

 

5.  Verdiepingsonderwerp: Onderwijsvernieuwing  

 Ronald Brouwer werkt momenteel aan een nieuw schoolplan 2021-2025. 

Klaas wil ons hierover informeren en stelt onze eventuele input op prijs. Vanavond 

bespreken we het onderdeel ‘onderwijs’. 

De ouderraad heeft de mogelijkheid gekregen om zich in te lezen. Wij hebben het 

huidige/oude schoolplan inclusief de evaluatie ervan en een samenvatting van de 

concrete invulling van dat schoolplan voor de sector TVWO/AH 2018-2020 

ontvangen. 

Het hoofddoel in het huidige/oude schoolplan luidt: ‘vernieuwing van ons onderwijs’. 

De drie speerpunten luiden: 

1: De leerling centraal 



5 
 

2: Veelzijdige vorming 

3: Goede prestaties 

 

Het genoemde doel en de drie genoemde speerpunten blijven de kern vormen van 

het nieuwe schoolpan 2021-2025. 

 

De drie speerpunten zijn voor de sector TVWO/AH uitgewerkt in twaalf doelen 

(omschreven in de samenvatting van de concrete invulling van dat schoolplan voor 

de sector TVWO/AH 2018-2020). 

Deze doelen zijn grotendeels gerealiseerd. 

Klaas: “We hebben in de afgelopen jaren op een groot aantal punten vooruitgang 

geboekt en verbetering gerealiseerd, maar het kan nog altijd beter.” 

 

Om uitvoering te geven aan het hoofddoel, streeft de school er naar om haar 

leerlingen meer regie te geven over het eigen leerproces. 

De twee belangrijkste vragen die daarbij worden gesteld zijn de volgende: 

1. Hoe organiseren we dit? Anders gezegd: hoe doet de school recht aan het 

verschil in leerlingen? De ene leerling heeft immers meer behoefte aan structuur 

of begeleiding/instructie dan de ander.  

De studiewijzers en het formuleren van leerdoelen zullen hierin in elk geval 

houvast moeten bieden. 

2. Hoe leveren we maatwerk aan iedere leerling afzonderlijk? Iedere leerling moet 

immers zijn/haar leerdoel behalen. 

Hiervoor is goede feedback vanuit school belangrijk. Het formatief toetsen is een 

goed middel om vast te stellen of een leerling de stof beheerst. 

 

Groevenbeek NEXT (vmbo) is een belangrijke inspiratiebron; hier wordt veel van 

geleerd. 

 

Annemarie geeft aan dat vooral snelle leerlingen baat hebben bij deze 

onderwijsvorm. Zij geeft Klaas als aandachtspunt mee dat het belangrijk is om ook 

rekening te houden met leerlingen die wel behoefte hebben aan structuur. Niet 

iedere leerling kan deze vorm van onderwijs aan.  

De overige ouderraadsleden delen deze zorgen van Annemarie en geven de school 

het advies om goed na te denken over hoe deze kinderen geschikt kunnen worden 

in deze vorm van onderwijs. 

 

6.  Virtueel open huis  

 Rein Tanis en Marieke Tennekes sluiten aan. 

Zij zijn bezig om het jaarlijkse open huis in januari virtueel te laten plaatsvinden door 

middel van een film met als titel “Welkom in onze Groevenwereld”. Filmbedrijf 

Tortilla Media zal betrokken zijn bij deze film. Rein vertelt inhoudelijk wat meer over 

de invulling van de film en vraagt ons naar ideeën. 
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Wij komen er op uit dat het met name belangrijk is om een beeld te geven van: 

• de goede sfeer in de school 

• de toegankelijheid van de docenten (het gelijkwaardige contact tussen 

docenten en leerlingen) 

• de identiteit van de school (onder meer dagopening) 

• mogelijkheden voor leerlingen om naast het volgen van lessen op een 

andere manier bij school betrokken te zijn of deel te nemen aan activiteiten  

 

Daarbij is het goed om lekker los te gaan op de ‘fancy’ items op school: gym, kunst 

& cultuur, Chinees. Hier zijn de groep-8-kinderen vaak het meest van gecharmeerd.  

 

Gezien onze ervaringen tijdens voorgaande open huizen, denk we dat ouders graag 

de mogelijkheid krijgen om andere ouders als ‘ervaringsdeskundigen’ te kunnen 

aanspreken. Wellicht dat de ouderraad een rol kan spelen. Denk aan een online 

Q&A. 

 

Annemarie geeft nog de tip om voortdurend (niet alleen aan het einde) een e-

mailadres in beeld te plaatsen waar ouders naartoe kunnen mailen als ze vragen 

hebben. Op de Hogeschool waar zij werkt was dit een aandachtspunt. 

 

We denken ook dat het leuk is om na afloop van de film een digitaal informatietasje 

aan te bieden (wordt normaal gesproken uitgedeeld) of iets tastbaars (een gadget) 

na te sturen. 

 

7.  Lief & leed: naar wie sturen we een kaartje? 

Een aantal medewerkers van school is langdurig ziek. Ook is er een medewerker 

wiens ouders kort na elkaar zijn overleden. Klaas zorgt ervoor dat de secretaresse 

deze medewerkers een kaartje stuurt namens de ouderraad. 

 

8.  Rondvraag  

 Er zijn geen vragen. 

 

9.  Sluiting 

Annemarie bedankt iedereen voor aanwezigheid en sluit de vergadering rond 21.35 

uur. 

 

Actiepunten: 

• Tijdens de volgende vergadering (9 december 2020) plannen we een datum voor 

het etentje en prikken we een datum voor de afsluitende BBQ. 

• Annemarie mailt de ouders met de ingezonden vraag. 

• Annemarie mailt Golden Cage.  

• Alle leden gaan in hun netwerk op zoek naar potentiële nieuwe leden van de 

ouderraad. 
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• Leden met goede ideeën voor het virtuele open huis melden zich bij Rein Tanis 

of Marieke Tennekes. 

 

Belangrijke data: 

 

• 9 december 2020 | 3e ouderraadvergadering | ‘Open Huis’ bespreken | 

verdiepingsonderwerp ‘De identiteit van school’ 

 

• 13 januari 2021 | 4e ouderraadvergadering | verdiepingsonderwerp 

‘Internationalisering’ 

 

• ? februari/maart 2021 | etentje 

 

• 3 maart 2021 | 5e ouderraadvergadering 

 

• 21 april 2021 | 6e ouderraadvergadering 

 

• 16 juni 2021 | 7e ouderraadvergadering 

 

• ? 2021 | BBQ 


