Notulen vergadering ouderraad VE
Datum:

Dinsdag 16 maart 2021

Aanwezig:

Tanja Huisman, Sigrid Lourens en Patricia van Domburg

Afwezig:

Erna Brinkman

1. Opening
Sigrid zit de vergadering voor. Af en toe vergaderen VE en VP afzonderlijk van elkaar. Omdat
de voorzitter verbonden is aan VP zal Sigrid als we apart vergaderen, de vergaderingen van
VE voorzitten. Ze opent de vergadering met een mooi gedicht van Stef Bos, wat erg
toepasselijk is aan de vooravond van de verkiezingen.
2. Vaststellen agenda en notulen 19-01-2021
- De notulen van 19-01 zijn goedgekeurd en staan al ter inzage op de website.
- De agenda is vastgesteld, geen wijzigingen.
3. Start na de lockdown
De ouderraad is benieuwd hoe de start na de lockdown ervaren is. De hybride lessen zijn best
lastig. Zowel voor de docenten als voor de leerlingen. De leerlingen in de klas en thuis online
zijn gelijk. De ouderraad is blij met deze keuze. Zo zijn de leerlingen ‘verplicht’ om aan te
haken.
Qua toetsen loopt het ook goed, het is nu eenmaal zo dat de ene helft eerder de toets maakt
dan de andere helft. Mocht er een docent thuis moeten blijven, dan wordt er zo veel
mogelijk online les gegeven, onder toezicht van iemand anders in de klas. De school heeft
veel aangeschaft, zoals schermen, maskers, etc.
Er is vanuit de overheid geld beschikbaar en er wordt gekeken hoe dat effectief ingezet kan
worden, welke subsidies worden aangevraagd en waar dat ingezet wordt.
Er wordt op de middagen op maat bijgespijkerd.
4. Tevredenheidsonderzoek
De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek zijn besproken. Er zijn geen grote verschillen
tussen VE en VP. Normaal wordt een 7 als redelijk tevreden gezien.
Je ziet dat vwo de eerst 4 jaar prima scoort en dat vwo 5/6 kritischer is.
Bij kader of basis zie je dat men wat meer ontevreden is, deze kinderen vinden school ook
niet altijd leuk, dus dat zie je dan weerspiegeld in het onderzoek.
Verschil Putten – Ermelo, Putten is kleinschaliger hier is het rustiger, minder dynamiek en
hectiek. Op een kleinere school kent iedereen elkaar, dat kan positief werken.
Over het algemeen zijn ouders heel tevreden.
Het zelfstandig werken en onderzoeken bij Next wordt als positief ervaren. Het zou mooi zijn
als we hier nog meer kennis en kunde zouden kunnen uitrollen.
In de enquête komt de communicatie wat minder goed uit de bus, waaronder de informatie
avond. In de praktijk echter zijn ouder altijd heel tevreden over de communicatie.

5. Overige mededelingen vanuit de directie:
 Er is deelgenomen aan een conferentie over de transformatie van TL en gemengde TL.
Over 3 jaar gaat dit samen in “de nieuwe leerweg”. Er komt in TL een praktijkvak.
Mw. Marleen Collé houdt zich bezig met de ontwikkeling. De visie staat, de eerste
vakken worden nu ontwikkeld. Ondanks dat Groevenbeek de pilot niet heeft gekregen,
wordt er niet afgewacht. Er wordt nu gekeken wat er goed past bij de leerlingen. Het
decanaat moet aangepast worden. De samenwerking met Landstede is ook weer
opgestart. Dit strandde steeds, maar er zit nu een doorgaande lijn in. Het Morgen
College, de RSG en Groevenbeek gaan hierop investeren qua formatie vanaf september.
Docenten gaan bij elkaar kijken om te voorkomen dat leerlingen dubbele dingen
aangeboden krijgen.
 De maand maart is de tijd van de aanmeldingen. Dit gaat heel goed. De sluitingsdatum
was 15 maart, maar in de praktijk komt er altijd nog wat bij en verschuift er nog wel eens
wat. Er zit een groei op Next. Havo gaat hier ook aan meedoen. Volgend jaar 2 klassen
Next en leraren Havo zijn hierop voorbereid.
Er zijn veel positieve reacties geweest op de filmpjes. Het was duidelijk en gaf toch goed
de sfeer weer. In week 12 worden er nog aanmeldingen verwacht van de TL-leerlingen
uit Zeewolde.
6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag





De email die binnen komt op het emailadres van de ouderraad wordt door de
secretaresse in de gaten gehouden en zij stuurt dit door aan de ouderraad.
Kunnen we misschien aan het einde van het schooljaar ijscokarren laten komen en alle
leerlingen een ijsje geven. De ouderraad is niet verantwoordelijk voor het budget, maar
Tanja zal het bespreken/warm houden.
Wordt er als de maatregelen het toelaten, nog iets leuk geregeld voor de leerlingen?

7. Punten voor de volgende vergadering




Thema’s bedenken voor de thema-ouderavond volgend schooljaar. Wel afwachten of dat
door kan gaan, want op zo’n avond komen vaak 250 mensen af. Dus het is maar de vraag
of dat komend schooljaar al door kan gaan.
Ervaringen voortgangsgesprekken
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Onderwerp
Thema’s ouderavonden
schooljaar 2021-2022

Omschrijving
Gedachten laten gaan
over mogelijke thema’s
voor een ouderavond.

Wie
ouderraadsleden

Stand van zaken

Volgende gezamenlijke vergadering VE en VP is dinsdag 18 mei om 19:30 uur.

