
 

Notulen vergadering Ouderraad TVWO/Atheneum/HAVO  
Woensdag 8 januari aanvang: 19.30 uur (locatie: personeelskamer) 
 
Aanwezig: Jacintha Warsen (voorzitter), Annemarie Muskee, Brigitte Lap, Esther Duivenvoorde, Ronald 
Brouwer, Wouter van der Toorren (notulist) 
 
Afwezig: Gabriëlla Ferrari, Heidi van de Vliet, Hans Pape, Henk Heerdink 
 
 

1. Opening 
Jacintha heet iedereen welkom en opent de vergadering. Zij stelt voor om een lijst op te stellen met data en 
notulisten. Zo kan bij afwezigheid van de notulist de volgende alvast de taak opnemen. 
 
Annemarie verzorgt verder de opening. 
Zij deelt een stukje van Henry Nouwen over "Thuiskomen is een reis". Als mensen zijn we gauw 'ver van 
huis' met onze gedachten van alle dag. Een moment van bezinning is een goede weg terug naar huis. 
Bidden met Jezus helpt daarbij. Zo kunnen we onderweg ook weer een beetje thuis al zijn. Annemarie sluit af 
met het voorlezen van een gebed "Stem in de stilte" 
 

2. Formele agendapunten 
a.     Algemene mededelingen 
        Er zijn geen verdere bijzondere mededelingen 
b.     Notulist volgende vergadering. Brigitte meldt zich aan. We stellen de verdere lijst op: 
c.  Opening volgende vergadering. Esther wil de volgende opening wel verzorgen 

We stellen de volgende lijst vast: 
 

Datum Notulen Opening 

4-3-2020 Brigitte Esther 

22-4-2020 Henk Annemarie 

17-7-2020 Annemarie Henk 

 
d.     Notulen/afspraken vorige vergadering d.d. 6 november 2019 

- Gesprek met ouders die de ouderraad wilden spreken over de vele uitval/tussenuren. 
Het was een goed gesprek. Ouders vonden het fijn dat ze gehoord werden en hadden begrip voor de 
situatie. Ook zijn ze blij dat het onderwerp de aandacht van de directie heeft. 

 
3. Vanuit de directie 

- Dit jaar was er een kerstfeest in de aula georganiseerd. Er waren veel nieuwe mensen in de organisatie. 
Het programma was vrij interactief. Er zijn unaniem alleen positieve reacties.  
Na 3 jaar gala voor de onderbouw was het Gala in een andere vorm gegoten. Dit werd als verfrissende 
ervaren. Bijna alle leerlingen bleven tot het eind van het programma. De sfeer was ook anders dan vorige 
jaren. De aanmeldingen kwamen langzaam op gang, maar een week voor aanvang begon het toch te lopen. 
Er zijn wel een aantal aanbevelingen: 1) het eten was wat mager (alleen patat) en er was geen vegetarisch 
alternatief beschikbaar. 2) De DJ voelde het publiek niet goed aan. 
 
- Kerstlunch met het personeel was in een goede sfeer. Het jaar is goed afgesloten met het gehele personeel 
AH.  
- Goede kritieken ontvangen op de theateravond georganiseerd door de Ouderraad. 
 
- Directie wil graag advies over het digitaal versturen van tussentijdse rapporten. De laatste stand kan altijd 



bekeken worden in Magister. Ronald geeft een print van twee voorbeelden van digitale rapporten. De vraag 
is of er informatie mist. Jacintha geeft aan dat er maar 1 periode op staat. Dit klopt ook; de print-out is van 
periode 1. Esther geeft aan dat het rapport geen overgangsnorm weergeeft. Deze staat op de website. De 
suggestie wordt meegegeven om de link wellicht op het rapport af te drukken. Wouter vraagt of er een 
streepje voor vakken waarvoor geen cijfer kan komen pv een lege ruimte. Ronald neemt dit mee, maar 
vraagt zich af of dit technisch mogelijk is. De leerlingen in de brugklas blijven een papieren rapport houden. 
Het laatste, overgangsrapport blijft voorlopig ook op papier; niet alle ouders kijken nl in magister. 
 

4. Kort vanuit de ouderraad 
e     Open Huis 2020 - begint om 18:30. Wie kan graag om 18:15 aanwezig zijn. We dragen de bekende 
blossen. We willen graag een tafel beneden in de aula. We spreken af dat er 1 of 2 mensen bij de tafel 
blijven staan en dat de anderen rond gaan lopen en mengen met de bezoekers. 
f.     Datum prikken etentje. We prikken 12 februari, tijdstip 18:00uur bij Japas te Ermelo. Ronald maakt de 
reservering. 
g.     Vervanging Jacintha als voorzitter. Nog niet niemand van de aanwezige leden wil zich nu beschikbaar 
stellen, misschien Annemarie. Zij komt er volgende vergadering op terug. Henk biedt aan dat de BBQ aan 
het eind van het schooljaar weer bij hem te laten plaats vinden. We besluiten dit en de datum op de volgende 
vergadering te bespreken. 
 
 

e. Rondvraag / w.v.t.t.k. 
-Henk wil graag complimenten geven aan CCG over de 2 dagen vrij rooster voor de bovenbouw. Al was het 
niet voor iedereen handig om voor slechts 2 uur naar school te komen (bijv. vanuit Zeewolde) 
- Toetsweek enkele dagen na de vakantie wordt als erg onprettig ervaren. CCG probeert dit te voorkomen; 
maar dit past niet altijd in het rooster/planning 
- Toetsdruk in de onderbouw is nog steeds erg hoog. Het is wenselijk om dit naar beneden te brengen. 
- Excursie in jaar 2; skiën, schaatsen of opdracht op school. De kosten waren best hoog, vooral voor het 
skiën (60 euro). Welk onderwijsdoel/idee zit hierachter? Ronald gaat dit na.  
- De excursie voor TTV-2 naar Münster vertrok pas na het 2e uur. Er werd eerst nog lesgegeven. Dit werd 
zowel door personeel als leerlingen als onhandig ervaren. Ronald neemt dit op. 
- Esther geeft aan dat haar ervaring is dat de RT-lessen nog niet zo goed lopen. Ronald heeft verder geen 
andere opmerkingen ontvangen. Esther zal zelf nog contact opnemen met de betreffende docent. 
 

f.  Sluiting. 
Jacintha dankt iedereen en sluit de vergadering. We houden de nieuwjaarsborrel in "De Dorpskamer" in 
Ermelo. 
 
Actielijst vergadering: 

 Alle leden nadenken overnemen voorzitterschap van de Ouderraad van Jacintha 

 Alle leden iets eerder en herkenbaar (met overhemd) aanwezig zijn bij de Ouderavond op 20 november om 

18.45 uur 

 Alle leden meedenken over nieuwe verdiepingsonderwerpen 

 Allen een datum en locatie prikken voor ons jaarlijks eten en BBQ 

 Ronald evalueert schoolreisje Münster 

 Ronald evalueert sportactiviteit schaatsen/skiën 
 
Belangrijke data: 

 20 januari – Open Huis Groevenbeek Ath./Havo voor groep 8 

 12 februari – eten met de Ouderraad bij Japas, Ermelo 

 4 maart – 4e ouderraadvergadering – verdiepingsonderwerp “Vakkenpakketkeuze” 

 22 april – 5e ouderraadvergadering 

 17 juni – 6e ouderraadvergadering 

 BBQ 


