
 
Notulen vergadering Ouderraad TVWO/Atheneum/HAVO  
Woensdag 4 maart aanvang: 19.30 uur (locatie: personeelskamer) 
 
Aanwezig: Henk Heerdink (voorzitter), Brigitte Lap (notulist), Esther Duivenvoorde, Ronald Brouwer, Wouter 
van der Toorren, Hans Pape, Annelies Bonnema 
 
Afwezig: Jacintha Warssen, Heidi van de Vliet, Annemarie Muskee 
 
 

1. Opening 
Welkom en opening. Voorstelrondje en kennismaking aspirant-lid Annelies Klein Bonnema 
 

2. Formele agendapunten 
 

a. algemene mededelingen 

b. notulist volgende vergadering (Henk) 

c. opening volgende vergadering (Annemarie) 

d. notulen/afspraken vorige vergadering d.d. 8 januari 2020 
-punt 3 vanuit directie: kerstgala en kerstfeest wordt door elkaar geschreven. 
Gala werd voor de eerste keer anders georganiseerd. Het feest zoals vanouds. 
Ronald past dit detail even aan in de notulen voordat het geplaatst wordt. 

- Gabriella RT lessen is besproken en terugkoppeling volgt nog. Ronald komt hier nog op 
terug. 

- Trip naar Munster vertrek na 2e uur. Hier komt Ronald op terug. 

- Excursie Wintersportdag. Eventueel aanpassen (schaatsen alleen of afgeschaft) De 
vraag is ontstaan omdat het kostbaar is, niet duurzaam en wat is het onderwijskundig 
doel? Ronald komt hier op terug.  

 
3. Vanuit de directie 

- Lief en leed.  

- Groevenbeek Eigen destijds voorlichting gehad. Hoe kunnen we dit in het pand meer 
ruimte voor geven. Plannen maken over meer ruimte / lokalen 

- Pilot laptops. 4e jaar met laptop omdat Ipad niet praktisch is (bepaalde apps niet meer 
ondersteund, batterij snel leeg). Chromebook pilot, en 1 pilot met laptop Dell. Laptop 
waarschijnlijk voorkeur. Deze werkt ook beter met Office365. School werkt hier ook mee. 
Zit daar prijskaartje aan? School doet bijdrage. Voorlopig 1e jaar nog Ipad. Bovenbouw 
die naar de 4e gaan krijgen laptop. Binnen nu en 3 weken worden keuzes gemaakt. 
 

4. Vanuit de Ouderraad 

- Terugblik Open Huis, 20 januari 2020 

De plaats boven bleek toch een betere plek te zijn. Boven is een betere looproute. - 

Ronald actie. 

Informeel en laagdrempelig en goede sfeer tijdens de open avond.  

Nieuwbouw was verrassend en viel goed in de smaak. 

- afspreken datum BBQ – wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering 

 
 
  



 
5. Verdiepingsonderwerp: “Vakkenpakketkeuze”, met als gast mevrouw Vos 

Mevrouw Vos heeft ons een toelichting gegeven over de begeleiding van de leerlingen in het maken van hun 
keuzes. ‘Waar ligt mijn interesse’, ‘hoe weet ik welke vakken ik moet kiezen’ om vervolgens een passend 
vakkenpakket te kiezen. Voor een gedeelte van de ouderraad was deze informatie nieuw aangezien hun 
leerlingen nog in de onderbouw zitten. Erg verhelderend en interessant om te zien hoe Groevenbeek zijn 
leerlingen helpt in hun keuzeproces. Dank daarvoor namens de Ouderraad. 
 

e. Rondvraag / w.v.t.t.k. 
Geen. 
 

f.  Sluiting. 
 
Actielijst vergadering: 

 Alle leden Annemarie Muskee nogmaals polsen voor het overnemen voorzitterschap van de Ouderraad van 

Jacintha 

 Ronald – terugkoppeling RT lessen 

 Ronald evalueert schoolreisje Münster 

 Alle leden meedenken over nieuwe verdiepingsonderwerpen 

 Ronald evalueert sportactiviteit schaatsen/skiën 

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

 
Belangrijke data: 

 17 juni – 6e ouderraadvergadering 

 BBQ – datum volgt 


