
 

 

Notulen vergadering ouderraad VE  

Datum:  Dinsdag 9 november 2021 

Aanwezig: Tanja Huisman, Sigrid Lourens en Patricia van Domburg 

Afwezig: --  

1. Opening 

Sigrid zit de vergadering voor en opent de vergadering.  Ze leest uit het boek ‘De kracht van 

kwetsbaarheid’ van Brené Brown de speech ‘De man in de Arena’ van Theodore Roosevelt 

(speech aan de universiteit Sorbonne te Parijs op 23 april 1910)  

 

2. Vaststellen agenda en notulen 05-10-2021 

- De notulen van 5 oktober zijn goedgekeurd en staan al ter inzage op de website.  

- De agenda is vastgesteld, geen wijzigingen.  

 

3. Lopende zaken vanuit de directie 

- Het schoolplan is klaar. Er wordt nog een infographic van gemaakt. (Het hele schoolplan 

als tekening in 1 A4) 

- De activiteiten week is doorgegaan en er zijn veel leuke dingen gedaan. Fijn dat dit 

mogelijk was.  

- Merkbaar dat corona de kop opsteekt. Uitval van lessen, leerlingen die thuis moeten zijn. 

We zien vanuit de vorige periode dat leerlingen zich nog moeilijk kunnen focussen en 

ook is het soms nog wel moeilijk zich weer aan alle schoolregels te houden.  

- De activiteiten week was heel positief. Fijn dat dit weer kon!   

- Goed om te zien dat het toch bijna elke keer lukt om de vacatures in te vullen.  

- Kijk en doe dagen voor groepen 8 worden goed bezocht.  

- Voor de kerstviering is een rondvraag gedaan wie er in de musical wil spelen. Vooral 

leerlingen uit de brugklas hebben hiervoor aangemeld. Het idee is om klas één en twee 

te in het echt te laten kijken, en de klassen 3 en 4 een opname van hetzelfde stuk door 

docenten.   

 

4. NPO/veranderingen vanuit Groevenbeek 

- NPO Happy Lessen; schaken, sporten, dansen, koken, fotograferen, etc.  

- Opkomst klas 1 is prima, bij klas 3 is er nog wat minder animo.  

- Schoolwerkpunt is gestart. Hier kunnen leerlingen huiswerk maken. Kan vrijwillig of 

verplicht door vakdocent of mentor.  Bij onvoldoendes is het een verplichting.  

- Komende maanden wordt dit gefinetuned.  

 

5. Voortgangsgesprekken 7/12 en 14/12 

- De voortgangsgesprekken op 7- en 14 december zullen online plaatsvinden. Er hoeft dus 

door de ouderraad geen koffie geschonken te worden.  



6. Gala februari 2022 

- Het is nog onzeker of dit doorgaat.  
 

7. Algemene ouderavond voorjaar 2022 
- De datum is vastgesteld op dinsdag 22 maart 2022 
- De opening/welkom kan gedaan worden door de ouderraad of door de schoolleiding. 

 
Actielijst n.a.v. vergadering 9 november 2021 

 

Onderwerp Omschrijving Wie Stand van zaken 

Thema’s ouderavond 

schooljaar 22-03-2022 

kiezen 

Gedachten laten gaan 

over mogelijke thema’s 

voor een ouderavond.   

ouderraadsleden  

 

Volgende gezamenlijke vergadering VE en VP is dinsdag 25 januari om 19:30 uur. 


