
 

 

Notulen vergadering ouderraad VE en VP  

Datum:  Dinsdag 18 mei 2021 

Aanwezig: Tanja Huisman, Greet van den Pol, Henk van Winkoop, Wendy Dekker, Sigrid 

Lourens, Marco Ruitenbeek en Patricia van Domburg 

Afwezig: Erna Brinkman 

1. Opening 

Henk heet iedereen welkom. Patricia doet de opening met de tekst “Mooi”.   

 

2. Vaststellen agenda 

Geen aanvullingen of wijzigingen.  

 

3.  Verslag vorige vergadering 

Verslag van 19-01 was reeds vastgesteld en staat op de website. Het verslag van 16 maart 

van VE is ook vastgesteld en staat ook op de website.    

 

4. Mededelingen vanuit de directie 

 Alle aanmeldingen in Putten zijn bekend. Er wordt gestart met 6 1e klassen 2021-2022. 

 Men is bezig met de formatie van volgend jaar. Na de sollicitatie rondes draaien de 

kandidaten proeflessen. Het is positief dat er veel sollicitanten zijn.  

 In Putten wordt de organisatiestructuur gewijzigd. Er komt naast de teamleider 

onderbouw en teamleider bovenbouw een 3e teamleider. (Hr. G. de Groot) Hij gaat 

bovenbouw basis/kader doen.  

 De coronaperikelen blijven veel druk geven. Corona gaat altijd door, waardoor er ook 

buiten schooltijden zaken opgelost dienen te worden. Daarnaast zijn nog weinig collega’s 

gevaccineerd, omdat ze nog niet aan de beurt zijn.  De media veroorzaken ook veel ruis.  

 Er zijn helaas examenleerlingen besmet. Heel jammer. Zij moeten later examen doen.  

 Evolve/ ready tot start voor leerlingen in groep 8 heeft zowel in Ermelo als in Putten in 

verkorte versie van 2 middagen plaats gevonden.  

 Voor leerjaar 4 wordt in Putten nog een feestmiddag georganiseerd.  

 Hopelijk gaat er voor de zomervakantie nog een kleine verbouwing plaatsvinden in 

Putten. 

 In Ermelo is men ook bezig met de formatie. Hier komen ook vacatures uit voort. Er 

wordt gestart met Havo NEXT.  

 Ermelo heeft 4 groepen meer dan in eerste instantie gepland. Fijn dat er zoveel 

aanmeldingen zijn. Er zijn ook weer veel zij-instromers vanuit Oriënt-Zeewolde gekomen.  

In verband met de ruimteproblematiek die hieruit voorkomt is Ermelo op zoek naar 

noodlokalen. Er komen zeer waarschijnlijk 6 lokalen bij. 

 

 5. Nationaal plan/programma onderwijs 

De overheid heeft 8,5 miljard beschikbaar gesteld. Dit komt neer op gemiddeld € 700,- per 

leerling. Het plan is dit in te zetten op cognitie (algemene vakken, vaardigheden, plannen) en 

op sociaal/emotioneel vlak. Men is nu bezig om te kijken hoe alles in kaart gebracht gaat en 

kan worden: welke leerlingen hebben welke ondersteuning nodig. Als ouders geven we aan 



dat de leerlingen vooral de contacten missen. Goed om daar veel aandacht aan te geven. 

Door mogelijke achterstanden kan er een andere beginsituatie zijn.  

In de voortgangsgesprekken heeft de leerling de mogelijkheid aan te geven hoe het gaat.  

Komend schooljaar zullen we op het 40 minuten rooster blijven draaien, zodat er ruimte is 

voor ondersteuning op de middagen. Zo kan er maatwerk geleverd worden.  

De overheid heeft een menukaart samengesteld waaruit je als school kunt kiezen waar je het 

geld voor gaat inzetten.  

Met de leraren gaat het goed, ze hebben hun draai gevonden, maar het vraagt ook veel van 

hen en dat is lastig.  

 

6. Ouderavond (november 2021) 

Op 25 november 2021 staat er een ouderavond gepland die georganiseerd wordt door de 

gezamenlijke ouderraden. Het is nog onder voorbehoud, want het is nog niet zeker of zoiets 

dan al door kan gaan.  

We hebben gebrainstormd over welke thema’s er eventueel aan bod zouden kunnen komen.  

o We kunnen iets doen met toneelgroepen.  

o Thema: Hoe begeleid je je kind bij huiswerk. Hoe steun je je kind hierin? 

o Thema: Puberbrein Aletta Smits. 

Bij het organiseren van zo’n avond is het natuurlijk belangrijk de christelijke waarden en 

normen in het oog te houden. Er moet een uitnodiging gemaakt worden, etc.  

Henk zal Jan van Kruistem mailen om te vragen of er een draaiboek is.  

Er wordt afgesproken dat iedereen nadenkt over mogelijke en originele thema’s.  

 

 7. Planning vergaderdata 2021-2022 

  De voorgestelde vergaderdata voor schooljaar 2021-2022 zijn akkoord.  

 

Rondvraag:  

Wendy: had een vraag over de uitnodiging die zij heeft ontvangen van het ministerie van onderwijs 

over de werkdruk van leerlingen op school in coronatijd. Ze vroeg zich af of dit iets te maken had met 

het Nationaal plan onderwijs. Dit staat hier los van.  
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Volgende vergadering VE en VP is dinsdag 29 juni om 19:30 uur 


