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Notulen vergadering Ouderraad TVWO/Atheneum/HAVO | 14 juni 2021 

 

Locatie:    online via Microsoft Teams 

 
Aanwezig:  Annelies Bonnema (notulist), Esther Duivenvoorde, 

Gabriela Ferrari, Klaas van de Groep (directie), 

Annemarie Muskee (voorzitter), Arianne Koeman 

 

Afwezig met kennisgeving:  Heidi van de Vliert, Wouter van der Toorren 

 

 

AGENDA: 

 

1.  Welkom en opening 

Voorzitter Annemarie heet iedereen welkom en opent de vergadering. Brigitte 

opent met een stukje over 'je mag jezelf zijn'. 

 

2.  Formele agendapunten: 

a.  algemene mededelingen 

 Geen. 

 

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

21 april 2021 

 1. redactionele wijzigingen: geen. 

 2. inhoudelijke wijzigingen: geen 

 



De notulen zijn hiermee goedgekeurd en vastgesteld. 

 

3.  Kort vanuit de directie 

Er zijn 2 nieuwe teamleiders benoemd.  

 

Er komt volgend jaar een extra brugklas bij. Starten volgend jaar met 8 

reguliere havo/ah klassen en 3 tweetalig. Om alle leerlingen te kunnen bergen 

komen er noodlokalen. Tevens is er toestemming van de gemeente om 

opnieuw een stuk aan te bouwen. Deze groei roept meteen de vraag op: hoe 

groot wil Groevenbeek worden? Dit is het onderwerp van gesprek dat op korte 

termijn binnen de directie gevoerd gaat worden.  

 

Fijn dat iedereen weer naar school is! 

 

Zelftesten; iedere week staan er per klas tasjes testen klaar. Leerlingen mogen 

iedere week 2 testen ophalen/meenemen. 

 

 Vraag vanuit de ouderraad: worden gemiste zaken, zoals uitwisseling, 

 excursies, etc. ingehaald? Klaas: er wordt gezocht naar alternatieven,  maar 

het is nog allemaal afhankelijk van hoe het verder gaat met Covid  na de vakantie. 

Duidelijk is wel dat bepaalde zaken niet in te halen zijn. 

 

Veranderde wet inzake ouderbijdrage; de ouderbijdrage was altijd vrijwillig. 

Groevenbeek vraagt voor verschillende activiteiten een bijdrage. Ouders die dit 

niet konden betalen, maar wel wilden dat hun kind meeging konden aanspraak 

maken op een fonds, waaruit deze kosten betaald werden, maar moesten dan 

wel veel persoonlijke achtergrondinformatie geven. De nieuwe wet stelt 

opnieuw dat de bijdrage vrijwillig is, maar ook dat ouders niet verplicht zijn te 

betalen, terwijl kinderen altijd mee moeten kunnen. Dit zou dan op kosten van 

de school zijn. Als veel ouders stoppen met betalen, wordt dit wel een probleem 

voor Groevenbeek. Het is afwachten hoe dit verloopt. 

 

 Eshter heeft een vraag inzake het volgen van een extra examenvak, in  dit 

geval een praktijkvak, namelijk tekenen. Haar zoon kan dat vak  volgen, maar het 

komt er op neer dat hij dat in zijn eigen tijd moet doen  door middel van 

zelfstandige opdrachten. Klaas geeft aan dat normaler  wijze een extra 

examenvak inderdaad niet ingeroosterd wordt, maar dat  een leerling kan kiezen 

of hij op een bepaald moment het ene vak dat  geroosterd is volgt of het extra 

examenvak. Dit zou ook moeten gelden  voor praktijk examenvakken, maar hij 

gaat dat navragen.  

 

 

4.  Vanuit de ouderraad 

Geen mail of stukken ontvangen.  



 

5.  Verdiepingsonderwerp: NPO 

 Het andere onderwerp onderwijsverniewing schuiven we door naar volgend 

jaar.  

 

 Er zijn diverse stukken en een link gemaild/geappt door Klaas naar de 

Ouderraad,   

 

 Groevenbeek krijgt 2,2 miljoen en dat moet in 2 jaar opgemaakt worden. 

Bestemd om achterstanden weg te werken. Voor ah gaat het om achterstand 

v.w.b. cognitief en sociaal welbevinden.  

 

 MT heeft gisteren ingestemd met het voorstel dat volgend jaar het 40 min 

rooster gecontinueerd wordt. Docenten krijgen betaald alsof het gewoon 50 

minuten blijven; de uren die ze "overhouden" besteden ze aan het verder 

ontwikkelen van het onderwijs. 

 

 Het flexibele werken, waar Groevenbeek al langere tijd op kleinere schaal mee 

bezig is (Next),  kan nu per volgend jaar in gang gezet worden voor de hele 

school. Het mooie ervan is dat dit ook een werkwijze is waarbij achterstand 

goed weggewerkt kan worden. Leerlingen hebben iedere dag tot 13.00 uur les 

in de kernvakken en in de middag kunnen er vakken gevolgd worden ter 

verdieping of om achterstanden weg te werken. Maar de middagen kunnen ook 

gebruikt worden voor bijvoorbeeld mentoraat en om zaken als sociaal 

welbevinden te compenseren; drama, sport, muziek, coaching, etc. 

 

 Ouderraad: stel er is een leerling die geen achterstand heeft, geen uitdaging 

nodig heeft. Kan deze dan om 13.00 uur naar huis of moet hij/zij iets kiezen? 

Klaas geeft aan dat het niet vrijblijvend is, dus een nader te bepalen middagen 

moet hij/zij inderdaad iets kiezen/volgen, in overleg wordt gekeken naar wat dat 

dan kan zijn om zijn/haar grenzen te verleggen. 

 

 Wat bijvoorbeeld ook een mogelijkheid is, is om bijvoorbeeld een bepaalde 

periode in plaats van 2 uur Frans, 4 uur Frans per week te volgen. En een 

ander vak minder. In een andere periode wordt dat dan aangepast. Dit kan 

komende schooljaar nog niet. Maar het jaar er op zou het tot één van de 

mogelijkheden kunnen behoren. 

 

 Korte pauze 

 

 Verder met het stuk 'Concrete ideeen'. Tijdens een brainstorm met de directies 

zijn een aantal ideeen naar voren gekomen, deze worden nog verder binnen 

school besproken, maar een aantal is: 



• (leerling, mentor en ouder(s)) om vast te stellen waar behoefte aan is  bij de 

leerling en hoe dit vormgegeven kan worden in een plan. 

• Docenten worden getraind (coaching, gespreksvoering, etc.) 

• Er worden 2 extra onderwijsassistenten aangesteld. Het idee er    achter is 

vorige keer besproken. 

• Komende 2 jaar ruime bezetting vakdocenten en uitbreiden 'leerling helpt 

leerling traject'. 

• Er komen noodlokalen bij. Staan er na de zomer. 

• Mogelijkheid tot blokuren, dit vinden leerlingen vaak ook prettig; langer 

focussen op een vak en minder opschuifmomenten per dag. En niet te 

vergeten; minder zware tassen! 

• Functie Zorgcoordinator uitbreiden. 

 

 Ouderraad: Redden docenten het in 40 minuten? Opgemerkt wordt dat er vaak 

geen 50 minuten lesgegeven wordt, maar dat er ook een deel besteed wordt 

aan huiswerk. Klaas merkt op dat het punt besproken is met de leerlingenraad 

en deze zijn erg enthousiast over het 40 minuten rooster. Duidelijk is dat als de 

lessen definitief naar 40 minuten teruggebracht worden er dan een formatie 

vraagstuk ontstaat.  Dit is iets wat volgend jaar opgepakt gaat worden. Maar 

komend jaar bevindt Groevenbeek zich in een luxe positie door de subsidie en 

wordt de formatie gelaten zoals deze is. 

 

 Klaas geeft aan dat veel scholen met behulp van de subsidie de klassen kleiner 

maken en meer docenten aanstellen. En dan over 2 jaar als de subsidie op is 

gaan ze weer terug naar 'af': weer naar minimaal 30 leerlingen per klas en 

minder docenten. Groevenbeek grijpt de kans om de ontwikkeling die een paar 

jaar geleden al ingezet is, versneld uit te rollen. Duidelijk is dat niet alle leraren 

staan te springen te beginnen met de nieuwe manier van werken. Maar er zal 

begeleiding zijn en Klaas hoopt dat dat zowel docenten en leerlingen zullen 

ervaren hoe prettig dit nieuwe systeem van werken is. Door de subsidie is de 

mogelijkheid ontstaan om te proeven van deze manier van werken en het 

tegelijkertijd verder ontwikkelen. Groevenbeek kan nu grotere stappen maken. 

Waar Groevenbeek nu over 2 jaar staat, had anders wellicht 5-10 jaar gekost. 

De coronatijd heeft ondanks veel negatieve dingen, toch ook tijd gegeven om 

tot nieuwe inzichten te komen en nu biedt de subsidie nieuwe mogelijkheden en 

kansen!  

 

 Ouderraad: Invulling van de flexuren, welke vakken worden gegeven?  Klaas: 

vakken om te verdiepen, achterstand weg te werken, maar ook nieuwe vakken 

en tijd voor sociale  en culturele activiteiten.  

 Vanuit de ouderraad komen de volgende ideeen v.w.b. extra/nieuwe flex 

vakken: tekenen als los vak (illustratoren uitnodigen: Kim den Dulk en Joke 

Eiknaar), muziek (orkest/bands?), zingen (schoolkoor?),  'ouderwetse' etiquette, 

schrijven (schrijvers uitnodigen) maatschappelijke uren (vrijwilligerswerk), dans, 



musical, bezoeken/gesprekken m.b.t. beroepskeuze. En wellicht voor de 

bovenbouw politicologie, ethiek, filosofie, debatteren? 

 

 Vanuit de ouderraad een zorg: het is best een spannend traject, hoe gaat 

school dit vormgeven? Er zijn ook heel veel gemiddelde leerlingen. Gaan deze 

straks niet dingen "moeten doen" waar ze niet echt gemotiveerd voor zijn? Met 

dingen bezig waarvan ze denken: dit moet dan maar weer... Op deze leeftijd 

doe je eigenlijk alles voor cijfers. Dingen doen waar je geen punten of cijfers 

voor krijgt, gaat dat echt gemotiveerd gevolgd worden?  

 Klaas reageert dat er meer gekeken gaat worden naar doelen: leer- en 

ontwikkeldoelen. En het heeft ook alles te maken met de feedback die je 

leerlingen geeft en hoe je ze begeleidt t.o.v. persoonlijke ontwikkeling. Next is 

hier ook een goed voorbeeld van; het flexibel werken is een bepaalde 

cultuuromslag. De driehoekgesprekken zijn heel belangrijk om vast te stellen 

aan welke dingen de leerling wil werken, waar liggen zijn/haar interesse 

gebieden, helpen bij het doormaken van een stukje persoonsontwikkeling. Maar 

Klaas geeft ook aan: het is spannend en het wordt een hele leerzame periode!! 

Monitoren wordt heel belangrijk. Er moeten meetinstrumenten ontwikkeld 

worden om die leerdoelen en processen te meten, te evalueren en te volgen. 

Dit kost tijd. 

 Ouderraad: het is veel geld en het is goed dat er na een jaar gemonitord kan 

worden: wat werkt wel, wat werkt niet, wat kan beter? Ook is het belangrijk dat 

de driehoeksgesprekken goed voorbereid worden, bijvoorbeeld door van te 

voren vragenlijsten mee te geven, zodat ook ouders zich hierin kunnen 

verdiepen. De tijd van de gesprekken zijn tenslotte vaak erg kort. 

 

 

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

Klaas regelt de kaartjes via de secretaresse. 

 

7.  Rondvraag en actiepunten 

 Arianne krijgt het weekbericht nog niet. Klaas gaat hier achteraan.   

 

8. Actiepunten: 

• Alle leden denken na over mogelijke andere werkvormen voor wat betreft de 

vergaderingen van de ouderraad.  

• Wouter en Klaas gaan in het kader van andere werkvormen voor de 

volgende vergadering een Kahoot voorbereiden. 

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

ouderraad. 

• Klaas geeft de ideeen v.w.b. de extra vakken door aan de diverse 

vakgroepen. 

• Klaas regelt dat Arianne het weekbericht krijgt. 



• Klaas checkt de werkwijze bij het volgende van een extra examenvak, in dit 

geval: tekenen. 

 

8.  Sluiting 

Annemarie bedankt iedereen voor aanwezigheid en sluit de vergadering rond 

21.28 uur. Het volgende overleg is op woensdag 15 september 2021. We 

prikken dan de resterende vergadermomenten. Klaas regelt voor de 15e 

september een hapje en een drankje. Als iemand nog  verdiepingsonderwerpen 

heeft, deze graag naar Annemarie mailen.  

 

 

Belangrijke info: 

 

• Volgend jaar: verdiepingsonderwerp ‘Overgang van het voortgezet onderwijs 

naar het vervolgonderwijs’ 

 


