
 

 

Notulen vergadering ouderraad VE en VP  

Datum:  Dinsdag 19 januari 2021 

Aanwezig: Tanja Huisman, Greet van den Pol, Henk van Winkoop, Wendy Dekker, Erna 
Brinkman en Patricia van Domburg 

Afwezig: Sigrid Lourens en Marco Ruitenbeek 

1. Henk heet iedereen welkom en opent de vergadering met een passend gedicht in deze tijd; 
met je kind praten over het coronavirus.  

 
2. Vaststellen agenda 

Agendapunt 8 vervalt voor deze vergadering. De uitslagen van de enquête 
oudertevredenheidonderzoek zijn gemaild door Tanja op maandag 25/1 en besloten wordt 
om deze enquête te bestuderen en dit per locatie op de agenda te zetten van de volgende 
vergadering d.d. 16 maart 2021.  
- 16 maart 2021 apart VP(Putten) aanvang 16:15 uur en VE(Ermelo) aanvang 19:30 uur 

 
3.  Verslag vorige vergadering is vastgesteld. Geen bijzonderheden n.a.v. de actielijst.  

 
4. Mededelingen vanuit de directie 

• We hebben wederom te maken met een lockdown. Er wordt een enorme betrokkenheid 
ervaren van ouders. De inzet van de collega’s is wederom heel groot.  

• Alle excursies en kampen zijn stopgezet.  
• Week 2 was de beroepen dag helemaal online opgezet. Dit was uiteraard statischer dan 

een fysieke beroepen dag. Eigenlijk net zoals de online openhuizen van de middelbare 
scholen.  

• School heeft inmiddels CO2 meters in de lokalen. Ook moeten er aanpassingen gedaan 
worden in de luchtcirculatie in de lokalen; hier zijn enorme bedragen mee gemoeid, dus 
dat wordt nader uitgezocht. 

• In leerjaar 2 binnenkort kiezen van profiel en van vakken die daarbij horen, in leerjaar 3 
keuzevakken en examenvakken. Een en ander is altijd van invloed op de formatie. 

• Reacties over alle voorlichtingsavonden waren erg positief. Tortilla media heeft heel 
goed werk geleverd, fijne samenwerking.  

 
5. Ervaringen thuisonderwijs 

Wat besproken wordt: 
• Wel eens lastig als je 2 kinderen moet begeleiden met hun onlinelessen. De leraren 

stellen vragen bij wijze van toetsing, dit zag er goed uit.  
• Niet altijd al het huiswerk staat in Magister. Dyslecten missen visueel wat aangegeven 

wordt op het bord bij b.v. wiskunde.  
• School ziet minder ziekmeldingen door online lessen. Online lessen wel meer 

vermoeiend voor de docenten. 



• Er worden nu extra begeleidingslessen in de middag aangeboden aan de kinderen die dit 
nodig hebben.  

• De leraar kan het scherm delen zodat leerlingen de les goed kunnen volgen. 
• Alle inspanningen worden als positief ervaren. Mentor is goed bereikbaar. Leraren 

maken mooie lessen. Positief dat ook het bewegen van de kinderen gestimuleerd wordt. 
Ook de extra begeleiding en b.v. het dyslexie-onderzoek gaat gewoon door. 
Complimenten. Leerlingen missen wel de praktijk, de online praktijk lessen zijn nu best 
theoretisch geworden.  

• Ouders kijken soms met een schuin oog mee. De vakcolleges en de praktijk worden 
gemist. Hoe gaat het qua cijfers? 
 Antwoord: Er wordt nu wel getoetst. Anders moet er straks veel te veel ingehaald 
 worden. Voorbeeld hiervan is Biologie. 

• Het is nu veel meer een geoliede machine, leerlingen moeten zichtbaar zijn en zitten 
klaar. Wel zorgen om leerlingen die veel alleen thuis zijn, zij hebben het echt zwaarder.  
Antwoord: de noodopvang is opgeschaald, zodat er ook plaats is voor deze 
 leerlingen. Er is goed in beeld wat er speelt, mentoren weten wat er speelt.| 

• De berichtgeving in Teams en Magister wel eens van elkaar verschilt.  
Antwoord: Magister is leidend hierin. 
Driehoek docent, ouder en kind blijft erg belangrijk, zeker in deze tijd. Samen het kind 
dragen. Er zijn ook leerlingen die niet komen opdagen of de les verstoren. Er gelden 
andere regels dan vorig jaar maart. Je moet nu online zichtbaar zijn. Word je genoteerd 
als absent en te laat krijg je te maken met de leerplicht ambtenaar. Gedragsregels zijn 
duidelijk. Als het niet goed gaat is het heel belangrijk dat er snel contact met elkaar 
opgenomen wordt.  
Alle mentoren spreken hun leerlingen 1x per week.  

 
6. Online open huis filmpjes 

Zoals eerder vermeld zijn we erg blij met Tortilla media. De samenwerking wordt als 
heel prettig ervaren. Complimenten aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft. De 
online open huis werkgroep is hier helemaal blij van, er zit heel veel werk in. Trots 
hoe het in elkaar gezet is. Respect voor de leerlingen die als hoofdpersoon in de films 
te zien zijn. Het is echt en niet in scene gezet.  
Wendy geeft aan het filmpje leuk en duidelijk te vinden. 
Patricia geeft aan  dat ze de film goed in elkaar vindt zitten. Je kunt eenvoudig klikken 
naar die dingen waar je interesse naar uitgaat of waar je vragen over hebt. Het stuk 
over het LWOO werd heel duidelijk en positief uitgelegd.  
Op 8 februari is de online open dag voor Havo/VWO, tip allemaal even kijken. Henk 
zit in de situatie dat er gekozen moet worden door 1 van zijn kinderen. Hij vindt het 
knap dat er in een redelijk korte tijd, zoiets professioneels in elkaar gezet is. Al met al 
lof !! 
 

 7. Schoolplan hoofdstuk 6 t/m 9 
  Ronald Brouwer haalt bij alle geledingen in de school input voor het nieuwe  
  schoolplan.  Bemerkingen van de OR zijn dus waardevol. 

Hoofdstuk 6: Professionele schoolcultuur. Bijscholing is soms een lastige. Bij artsen 
heb je bv. een punten systeem. BIG registratie. In het onderwijs was een soortgelijk 
systeem, maar dat is weer weg. Soms moet je er achteraan zitten. Door drukt thuis, 



naast de drukke baan is het soms lastig om bij te scholen. We blijven proberen dit te 
stimuleren.  Personeel heeft scholingsuren  In functioneringsgesprekken wordt dit 
besproken. Zo is er de Groevenbeekacademie en krijgen docenten een E-Wise 
abonnement. Docenten moeten dan 5 cursussen doen.  
Voor beoordelingsgesprekken wordt door leerlingen een vragenlijst over de docent 
ingevuld.  
Hoofdstuk 7: Kwaliteit en verantwoording 
Aan de hand van de uitslagen van de enquêtes wordt er bekeken met welke punten 
er aan de slag gegaan kan worden. De enquête-resultaten van 2020 worden volgende 
vergadering besproken.  
Hoofdstuk 8: Externe contacten 
Er zijn veel contacten met heel veel verschillende instanties, scholen, buitenland. 
Onze PR functionarissen hebben een belangrijke rol in de uitstraling van de school 
naar buiten.  

 
Rondvraag:  
Geen rondvragen. 
 
Actielijst n.a.v. vergadering 19 januari 2021 

 
Onderwerp Omschrijving Wie Stand van zaken 
Enquête resultaten 
2020 

Resultaten van de 
enquête verzenden aan 
de OR-leden, zodat deze 
in de vergadering van 16 
maart besproken 
kunnen worden.  

Tanja Deze resultaten zijn 
op 25-01 gemaild.  

 
 
Volgende vergadering is dinsdag 16 maart aanstaande. 
Locaties Ermelo en Putten vergaderen apart, Putten start om 16:15 uur en Ermelo start om 19:30 
uur.  
Volgende gezamenlijke vergadering VE en VP is dinsdag 18 mei om 19:30 uur. 


