
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen vergadering Ouderraad TVWO/Atheneum/HAVO 

10 november 2021 

 
Locatie: Groevenbeek / MS Teams 

 
Aanwezig:  Annelies Bonnema 

Gabriela Ferrari (notulist) 

Arianne Koeman 

Jenneke van der Kolk (directie) 

Annemarie Muskee (voorzitter) 

Wouter van der Toorren 

Heidi van de Vliert 

Arjen van Limpt (gast, mogelijk nieuw lid) 

Ria Huibers (gast) 

 

Afwezig: Esther Duivenvoorde 

Brigitte Lap 

 

1. Welkom en opening 

Voorzitter Annemarie heet iedereen welkom. Annelies opent de vergadering met het verhaal 

“De gebarsten emmer“, over wat we voor elkaar kunnen betekenen en dat we nuttig kunnen 

zijn ondanks onze gebreken. 

 

2. Welkom Arjen van Limpt 

Arjen stelt zich voor. Hij overweegt lid van de ouderraad te worden en komt de vergadering 

bijwonen. 

 

3. Formele agendapunten: 

a. Geen algemene mededelingen. 

b. Notulen/actielijst van vorige vergadering, d.d. 15 september  2021 

Ondanks dat dit vóór de publicatie al doorgegeven was, zat er een fout in de 

vorige notulen: het was niet Annelies die de opmerking gemaakt heeft. De 

voorzitter vraagt meer aandacht hiervoor. De notulen zijn met deze correctie 

goedgekeurd. 

 

4. Vanuit de directie. 



Met het MBO-budget worden er heel veel, leuke en diverse activiteiten aangeboden. Er 

wordt enthousiast deelgenomen aan de activiteiten. Er zijn echter veel kinderen die naar 

huis gaan en geen activiteit kiezen. Ze zijn dus korter op school, nu de lessen verkort zijn 

vna 50 naar 40 minuten. De school heeft er bewust voor gekozen om deze activiteiten niet 

verplicht te stellen. Leerlingen die niet deelnemen aan een activiteit komen niet aan het 

minimum lesuren per jaar maar die regel is al een tijdje losgelaten, het is niet meer van 

toepassing. De bedoeling is om voorzichtig van nu ‘vrijwillig’ naar ‘verplicht’ te gaan. Doel is 

om langzaam een cultuur te creeren onder de leerlingen waarin het leuk wordt om langer op 

school te blijven om deel te nemen aan die extra activiteiten. 

Annelies: kan het voorkomen worden dat de leerlingen die al bijvoorbeeld aan de activiteit 

‘skieën’ hebben deelgenomen, niet nog een keer voor diezelfde activiteit kiezen, zodat 

andere leerlingen de kans krijgen om ook voor skieën te kunnen kiezen? Jenneke: doordat 

de opgave via Magister gebeurt is dit niet mogelijk, maar de kinderen worden nadrukkelijk 

verzocht om nie tnog een keer voor dezelfde activiteit te kiezen. 

Annelies: vanuit de ouderraad kwam de suggestie om tekenlessen aan te bieden, die 

worden nog niet aangeboden, bij deze nogmaals het verzoek om deze te organiseren. 

 

De uitwisselingen gaan in principe door maar het is nog best spannend. Er is nog veel 

onzekerheid bijvoorbeeld vanwege de eisen op vaccinaties/testen en de beperking om 

erover te vragen. 

Wouter: heeft het idee dat het niet duidelijk bij de leerlingen is welke reizen wel en welke niet 

doorgaan. Advies aan de school om dit beter over te brengen. 

 

5. Vanuit ouderraad` 

a. Bespreken maitjes: ouders die vragen stellen of de school mag vragen of het 

kind wel of niet is gevaccineerd. De directie heeft al gereageerd op deze mails, 

maar d eouderraad geeft de school het advies om duidelijke informatie te geven 

over de handelwijze vna de school. 

 

6. Verdiepingsonderwerp: 

Overgang basisonderwijs naar Groevenbeek – met Ria Huibers 

Groevenbeek ziet wel dat er verschillen zijn tussen de kinderen die naar de brugklas komen, 

maar het is niet relevant welk niveau Engels of rekenen een kind heeft als ze naar 

Groevenbeek komen. De school probeert de leerlingen in het eerste jaar te niveleren. 

Geen leerlingen wordt aangesproken als het niet voldoet aan een bepaald niveau, deze 

werkwijze is bekend onder de docenten, en een docent wordt aangesproken als die anders 

handelt. 

Als er grote tekorten merken gaan ze in gesprek met de basisschool waar het kind vandaan 

komt. Ook als het middelbaarschool advies (van groep 8 naar de brugklas) te hoog of te laag 

blijkt te zijn geweest. Deze informatie is voor de basisschool ook belangrijk. Als ze te vaka 

een verkeerde advies geven kunnen ze worden aangesproken door de DUO. 

Groevenbeek heeft gesprekken met alle basisscholen voor het ‘warme overdracht’. Over elk 

kind wordt er een gesprek gevoerd met de leerkracht van groep 8. De basisscholen willen 

ook op een later moment horen hoe het gaat met de kinderen die uit die school komen. 

Groevenbeek biedt ook het programma Up, gericht op kinderen die (hoog)begaafd zijn, ze 

krijgen aandacht op gebied van ‘leren leren’ of krijgen extra uitdaging aangeboden. Up wordt 

gecoördineerd door een docent die de ECHA specialisatie heeft in hoogbegaafdheid. 

 



7. Lief en leed: naar wie sturen we een kaartje.  

Jenneke zorgt dat de kaarten gestuurd worden. 

 

8. Rondvraag 

Wouter: er is een docent Natuurkunde die langdurig afwezig is. Wat doet de school in deze 

situatie? Jenneke: er wordt eerst binnen het team gezocht naar vervanging, daarna wordt 

buiten de school gezocht. Op dit moment zoekt de school buitem vervanging voor deze 

docent natuurkunde. 

Annelies: de schoolfoto’s zijn van een nieuw bedrijf, maar de foto’s zijn duurder, je kunt niet 

meer een gratis groepsfoto krijgen en het is milieuonvriendelijk omdat alle foto’s worden 

opgestuurd terwijl de ouders misshcien die foto’s niet willen houden. Jenneke wet niet 

waarom de school voor een ander bedrijf heeft gekozen en gaat navragen. 

Annemarie: Arjen is welkom om nog een keer aan te sluiten. 

 

9. Sluiting  

Annemarie bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering rond 21.30 uur. 

De volgende vergadering is op woensdag 12 januari 2022. 

 

Actiepunten 

 Peter Kromwijk vragen of hij een keer aan wil sluiten. 

 Kijken of de school duidelijker kan communiceren over welke reizen wel en welke 

niet door zullen gaan. 

 Jenneke regelt de ´lief en leed´ kaartjes 

 Jenneke probeert te achterhalen waarom de school voor een andere schoolfotograaf 

heeft gekozen 

 Jenneke gaat kijken of mevr. Vos uitgenodigd kan worden voor het volgende 

verdiepingsponderwerp  

 

Data OR vergaderingen dit schooljaar: 

 

Data Opening Notuleren 

12 januari 2022 Wouter Birgitte 

16 maart 2022 Arianne Annelies 

18 mei 2022 Birgitte Heidi 

29 juni 2022 Annemarie Esther 

 

Openhuis is op 31 januari 2022. 

Etentje OR staat gepland op 16 februari 2022.  

 

Verdiepingsonderwerp voor volgende vergadering: Overgang van middelbare school 

naar vervolgopleiding. 


