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Notulen vergadering Ouderraad TVWO/Atheneum/HAVO | 13 januari 2021 
 
Locatie: online via Microsoft Teams 
Aanwezig: Annelies Bonnema, Esther Duivenvoorde, Gabriela Ferrari (notulist), Klaas van de Groep 

(directie), Brigitte Lap, Annemarie Muskee (voorzitter), Wouter van der Toorren, Heidi van de 
Vliert 

Afwezig met kennisgeving: Arianne Koeman 
 
 
1.  Welkom en opening (Annelies) 

Annemarie heet iedereen welkom. 
Annelies opent de vergadering met een tekst over vertrouwen (Psalm 139:16): ondanks alle onrust in 
deze tijd mogen we het vertrouwen hebben dat God voor ons zorgt. “ Laat het niet de angst zijn die 
jouw leven regeert”. 
Annemarie doet een ‘rondje’ om van elkaar te horen hoe het thuis gaat in de huidige situatie van 
lockdown. 

 
2.  Formele agendapunten: 

a.  algemene mededelingen 
Geen. 

 
b.  Goedkeuring/vaststelling notulen/actiepunten vorige vergadering d.d. 11 november 2020 

1. redactionele wijzigingen: geen. 
2. inhoudelijke wijzigingen: geen. De notulen zijn hiermee goedgekeurd en vastgesteld. 
3. actiepuntenlijst: het plannen van het etentje en de bbq, en het werven van nieuwe leden 
blijven staan; alle andere punten zijn afgehandeld. 

 
3.  Kort vanuit de directie. 

• N.a.v. de gisteren aangekondigde verlenging van de lockdown en vanwege de zorg van de 
school over de besmettelijkheid van de Engelse variant van het covid-19 virus, vertelt Klaas dat 
de school het volgende heeft besloten: 
- eindexamen leerlingen blijven in de ochtend digitaal les volgen met het 30-minuten rooster 

maar krijgen in de middag de gelegenheid om op school extra uitleg te krijgen; het initiatief 
om deze lessen op school te volgen mag zowel vanuit de leerliingen als vanuit de docent 
komen; 

- de mentoren worden gevraagd om extra alert te zijn op signalen van / over leerlingen die 
extra anadacht nodig hebben. 

 
4.  Kort vanuit de ouderraad 

a. Mail Golden Cage 
Annemarie heeft een e-mail ontvangen van deze organisatie met onderwerpen voor een 
ouderavond. Ze gaat het bedanken omdat niet wij maar de ouderraad van het VMBO dit 
schooljaar de ouderavond moet organiseren. 

 
b. Hoe staat het met de leerling die op de daartoe aangewezen momenten geen mondkapje 

wenste te dragen? 
De directie heeft met de ouders een afrondend gesprek gevoerd. De school erkent dat de 
communicatie richting de ouders beter had gekund maar houdt aan het standpunt vast dat de 
leerling de regels van de school moet volgen. 
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5.  Verdiepingsonderwerp: ‘De identiteit van de school’ 

Klaas leidt het onderwerp in. Samen gaan we in gesprek over:  
- Wat staat er in het jaarplan? 
- Hoe geven ouders hier thuis vorm aan? 
- Wat zijn de verwachtingen naar het Groevenbeek? 
- Thema’s vanuit identiteit benaderen zoals: kloof arm/rijk, duurzaamheid, sociale 
verantwoordelijkheid. 
Verschilende ideeën / gedachten / suggesties worden genoemd, hieronder een paar daarvan: 
- De school probeert de christelijke identiteit van de school te waarborgen door bepaalde activiteiten 
en gesprekken te plannen met het team of door dagopeningen te houden met de Bijbel als basis.  
- Het is een uitdaging voor de school om in een maatschappij in verandering de christelijk identiteit 
te behouden, maar de uitgangspunt blijft dat iedereen moet zich veilig en welkom voelen op onze 
school. 
- Sommige ouders vinden dat de school vaker activiteiten zou kunnen organiseren om sociale 
thema’s in de praktijk toe te passen, om meer “bevlogenheid” te tonen; of door een duidelijker 
koppeling te maken tussen wat we doen en waarom we dit doen (de bijbelse basis). Anderen vinden 
dat de school al heel goed doet en zien niet de behoefte om nog meer uiting van de christelijke 
identiteit. 

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

Er worden een aantal personen genoemd die deze keer een kaart kunnen ontvangen. Ook willen we 
een bosbloemen sturen naar Peter en Ronald om ze te verwelkomen in hun nieuwe functie en aan 
Leo als afscheid. Klaas zorgt dat deze verstuurd worden. 

 
7.  Rondvraag  

• Heidi: vraagt over de noodzaak om notulen te maken en zo ja, in welke vorm. De conclusie is dat 
het goed is om notulen te maken zodat zowel de afwezige ouders van de ouderraad maar ook 
alle ouders kunnen lezen wat er besproken is. 

• Wouter vertelde dat de Open Dag van het VMBO erg leuk was en vroeg zich af hoe het zit met de 
Open Dag van de TVWO/Athen./Havo: door de lockdown kon de geplande film niet worden 
gemaakt maar er is aan een alternatief gewerkt.  

 
8.  Sluiting 

Annemarie bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering rond 21.40 uur. 
 
Actiepunten: 

• Tijdens de volgende vergadering plannen we een datum voor het etentje en een datum voor de 
afsluitende BBQ. 

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

• Klaas vraag het secretariaat om de kaarten en bosbloemen namens de ouderraad te sturen. 

• Klaas stuurt voor de volgende vergadering informatie over ‘Internationalisering’ en vraagt Peter 
om de volgende vergadering bij te wonen. 

• Een week voor de vergadering wordt besloten of het weer via MS Teams gebeurt of op school. 
 
Belangrijke data: 

• 30 september 2020 | 1e ouderraadvergadering |  

• 11 november 2020 | 2e ouderraadvergadering | 

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

• 13 januari 2021 | 4e ouderraadvergadering | verdiepingsonderwerp ‘De identiteit van school’ 

• 3 maart 2021 | 5e ouderraadvergadering | ‘Internationalisering’ 

• ? maart/april 2021 | etentje 

• 21 april 2021 | 6e ouderraadvergadering |  

• 16 juni 2021 | 7e ouderraadvergadering |  

• ? 2021 | BBQ 
 


