
 

 

Notulen vergadering ouderraad VE en VP  

Datum:  Dinsdag 10 november 2020 

Aanwezig: Tanja Huisman, Greet van den Pol, Sigrid Lourens, Henk van Winkoop, Marco 
Ruitenbeek en Patricia van Domburg 

Afwezig: Wendy Dekker 

1. Tanja heet iedereen welkom. Het is de bedoeling dat elke vergadering geopend wordt met 
een mooie tekst of gedicht. Dit kan eventueel om toerbeurt. De volgende vergadering zal de 
voorzitter dit doen.  
De bezetting door ouders van de ouderraad is volledig vernieuwd. De zittende ouders 
hadden allen kinderen in de eindexamenklas en hebben de school en zo ook de ouderraad 
verlaten.   
De nieuwe bezetting is als volgt:  
Voor Ermelo zijn dat Sigrid Lourens en Patricia van Domburg. 
Voor Putten zijn dat  Henk van Winkoop, Marco Ruitenbeek en Wendy Dekker. Wendy had 
zich al eerder afgemeld. Henk neemt nog wel even contact met haar op. 
Dan stonden Ingrid Huygen en Erna Brinkman nog genoteerd. Tanja heeft met Ingrid contact 
opgenomen, zij heeft op dit moment geen interesse. Patricia heeft met Erna contact 
opgenomen ze heeft nog steeds interesse en sluit graag aan.  

 
2.  Voorstelronde nieuwe OR leden en taakverdeling. (voorzitter/secretaris) 

Sigrid Lourens, haar dochter zit in K21-Ermelo. Ze wil praktisch wat dingen doen voor de OR. 
Henk v. Winkoop, heeft 3 dochters waarvan er 1 in de 2e klas in Putten zit. Henk wil het 
voorzitterschap op zich nemen.  
Marco Ruitenbeek, heeft een zoon in de 2e klas in Putten. Hij wil graag betrokken zijn bij zijn 
school. 
Patricia van Domburg, heeft haar zoon in 2 VMBO van Ermelo. Ze wil zich graag inzetten voor 
de school van haar zoon. Ze wil de functie van secretaris op zich nemen.  
Tanja geeft nog even kort de werkzaamheden weer. I.v.m. corona zijn er dit jaar niet veel 
taken. De ouderraad had dit jaar een ouderavond moeten organiseren, maar dat kan helaas 
niet doorgaan. Wel goed om leuke thema’s in de gaten te houden. Er komen over het 
algemeen 150-200 mensen op zo’n ouderavond.  
 
We hebben de vergaderingen van dit schooljaar op een rij gezet: 
- 19 januari 2021 om 19:30 in Ermelo (gezamenlijk VE +VP) 
- 1 februari 2021 VP vervalt 
- 16 maart 2021 om 19:30 apart VP in Putten en VE in Ermelo 
- 17 mei 2021 VP vervalt 
- 18 mei 2021 om 19:30 in Ermelo (gezamenlijk VE + VP) 
-  29 juni 2021 om 19:30 in Ermelo (gezamenlijk VE +VP) 

 
3. Vaststellen agenda: er komen verder geen punten bij.  
 
 



4. Verslag vorige vergadering (22-09-2020 VE) 
Geen bijzonderheden. Afgesproken wordt dat er direct per mail, na verzending van de 
notulen gereageerd wordt op het verslag. Bijzonderheden, op- of aanmerkingen worden  
meteen verwerkt. Dan kunnen de notulen daarna op de website geplaatst worden.  

 
5. Open dagen 2021 

Rein Tanis heeft ons een document gestuurd met informatie over hoe de open dagen in 2021 
vorm gegeven gaan worden.  Omdat de open dagen  niet in fysieke vorm door kunnen gaan, 
worden er 3 films gemaakt. Deze films worden op de open dagen online gezet. Rein was 
benieuwd naar input van ons als ouders. Welke elementen zouden terug moeten komen in 
de film, wat ervaren wij als ouders. Wat is ons de afgelopen jaren opgevallen en zijn de 
verwachtingen die wij hadden n.a.v. de open avonden die wij bezocht hebben, ook uit 
gekomen.  
 
Henk geeft aan dat de kleinschaligheid van Putten, de gemoedelijke sfeer, een fijne mentor 
als erg comfortabel aanvoelde. Zij hebben toentertijd zowel Ermelo als Putten bezocht. 
Belangrijk was wat zijn dochter zelf wilde. Ze hebben gekeken waar de rest van de klas 
heenging. Ondanks dat dit veelal Ermelo was, hebben ze toch voor Putten gekozen, omdat 
hun dochter hier blij thuis van komt.  
 
Patricia heeft de keuze met name aan haar zoon overgelaten. De keuze was een school in 
Harderwijk, waar ze vandaan komen, of Groevenbeek Ermelo. Hij had een hele sterke 
voorkeur voor groen, dus zijn keuze was ondanks de afstand snel gemaakt. Voor hen als 
ouders, viel met name de goede sfeer op. Hoewel Groevenbeek Ermelo een grote school is, 
voelt dat zo niet aan. Door de duidelijke scheiding VMBO, TL en Havo/VWO valt de 
grootschaligheid weg. Goede begeleiding, pluspunt en RT was ook belangrijk in de keuze. 
Ook nu hij in de tweede klas zit, blijft de goede begeleiding van de mentor en het aanbieden 
van RT. Rein vraagt of het fietsen van Harderwijk naar Ermelo een probleem was, maar dat is 
zeker niet het geval.  
 
Sigrid gaf aan meteen een goed gevoel te hebben bij Groevenbeek Ermelo. De sfeer, het 
mooie gebouw, het is netjes , het staat er gewoon. Stuk ondersteuning, hulpuren, was ook 
goed geregeld. Haar dochter vindt vooral de gezelligheid heel er prettig. Ook hier is het 
fietsen van Harderwijk en Ermelo geen probleem.  
 
Marco was niet betrokken bij de keuze. Maar kan nu wel vergelijken met andere scholen 
waar zijn andere kinderen opzitten. Hij is erg blij met de keuze. Hij ziet vooral de voordelen 
van het werkplein in Putten, waardoor er weinig tot geen huiswerk meer gemaakt hoeft te 
worden thuis.  
 
Rein bedankt ons voor de inbreng en mochten er nog dingen te binnen schieten, kunnen we 
dit nog aangeven aan de commissie. 

 
6. Schoolplan t/m hoofdstuk 5 

Tanja neemt het schoolplan t/m hoofdstuk 5 door. De ouderraad is niet betrokken bij het 
schrijven van het nieuwe plan, maar het is wel prettig om als klankbord te fungeren.  
 
We hebben het gehad over de missie. Mark gaf aan dat hij de zin: ‘school met de bijbel’ 
persoonlijk wat zwaar vindt. Er wordt benoemd dat je deze vier woorden niet los van de rest 
van de zin kunt zien. Er staat ‘open christelijke school met de bijbel als richtingwijzer’. 



Iedereen is welkom op onze school, ook leerlingen voor wie christelijk geloof en bijbel 
minder vanzelfsprekend is. De bijbel als richtingwijzer is bijv. terug te zien in hoe de school 
handelt in het onderwijs en in besluiten die genomen worden. De christelijke identiteit van 
de school is ook terug te vinden in dagopeningen en vieringen met Kerst en Pasen. 

De visie is iets wat je niet jaarlijks verandert. De visie komt wel dagelijks terug. Het gevoel is 
dat er volgens deze visie les wordt gegeven.  
 
Het hoofddoel: vernieuwing van ons onderwijs, zal in het nieuwe schoolplan aangepast 
worden. 
Voorbeeld van de vernieuwing is Next.  
 
Sigrid geeft aan dat op pagina 7 de zin net boven de foto niet af is. 
 
Henk geeft een compliment over het stuk over complexe vaardigheden op pagina 7. 

 
7. Ingekomen brief van mevrouw Torn over de toetsweken. 

Dit is besproken.  Bij Havo/VWO werken ze met de toetsweken. Dan worden er 2 toetsen per 
dag gegeven en dit telt dan als een lesdag. De ouderraad ziet hier voor het VMBO geen 
toegevoegde waarde in. Dit zijn hele andere kinderen. Zij vinden de structuur zoals hij nu is 
prettig, dat er gaande de week tijdens een lesuur een toets is.  

 
8. Mededelingen/rondvraag 

Henk: 
- Er is vorig jaar een enquête geweest, kunnen we de uitkomsten de volgende vergadering 

bespreken? Dit wordt als agendapunt voor de volgende vergadering genoteerd.  
- Wat wordt er precies van de rol van voorzitter verwacht? Even contact met iedereen 

opnemen voor de agendapunten voor een vergadering. De 1e 4 agenda punten zijn 
standaard.  

Tanja:  
- Vergadering van 12-01 verplaatst naar 19-01-2021. Voor iedereen akkoord.  
- Ouderraad aanvullen. Tanja neemt contact op met Ingrid Huygen.  
Sigrid en Patricia:  
- Kunnen wij als ouderraad nog iets leuks organiseren richting het voorjaar voor de 

kinderen in coronatijd? Tanja geeft aan dat dit iets anders gaat als op het basisonderwijs. 
Het gaat hier om hele grote groepen kinderen. Dit soort dingen vergen een enorme 
organisatie en wordt altijd gedaan door een werkgroep van docenten en 
activiteitencommissie. In het verleden is er wel eens iets gedaan voor de docenten (200) 
namens de ouderraad.  

  



Actielijst n.a.v. vergadering 10 november 2020 
 

Onderwerp Omschrijving Wie Stand van zaken 
Uitbreiden leden 
ouderraad 

Ingrid Huygen 
benaderen 

Tanja Ze heeft aangegeven 
momenteel geen 
zitting te willen 
nemen in de OR. 
Mocht ze in de 
toekomst interesse 
hebben, neemt ze 
contact op 

 Wendy Dekker 
benaderen 

Henk  

 Erna Brinkman 
benaderen 

Patricia Erna heeft nog steeds 
interesse en komt 
graag de volgende 
vergadering. Ze wist 
niet dat er een 
vergadering was, 
anders was ze er 
graag bij geweest.  

Opening volgende 
vergadering 

Een mooie tekst of 
gedicht uitzoeken voor 
de opening 

Henk  

 
 


