
 

 

Notulen vergadering ouderraad VE en VP  

Datum:  Dinsdag 25 januari 2022 

Aanwezig: Tanja Huisman, Greet van den Pol, Henk van Winkoop, Marco Ruitenbeek, Sigrid 

Lourens en Patricia van Domburg 

Afwezig: Wendy Dekker 

1. Opening 

Henk heet iedereen welkom. Hij opent de vergadering met een gedicht van Peter Heerschop; 

‘Wat leraren doen’. 

 

2. Vaststellen agenda 

Agendapunt 6 Open Huis vervalt, 2 extra punten worden toegevoegd aan de agenda: uitval 

aangebracht door Henk via een ouder en brainstormsessie NPO aangebracht door Tanja.  

 

3.  Verslag/Actielijst vorige vergadering 

Verslag van 05-10-2021 was reeds vastgesteld en is geplaatst op de website.   

Actielijst: Punt 1: afgehandeld  

Punt 2: verkeerssituatie rotonde. Henk heeft geen antwoord gehad op zijn 

email naar de gemeente. Heeft een reminder verzonden.  

Er is een aanbod voor educatie vanuit de gemeente naar Tanja verzonden, 

maar leerlingen waren vanuit school al extra op dit punt gewezen 

Punt 3: Datum ouderavond, wordt verschoven naar november 2022 

Punt 4: Thema’s ouderavond zijn rondgegaan, kan van de actielijst af 

Punt 5: Draaiboek ouderavond blijft staan totdat de ouderavond 

daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.  

 

4. Mededelingen vanuit de directie 

• Helaas is er definitief besloten dat het gala ook dit jaar op het geplande moment nog niet 

door kan gaan door Corona. Er wordt gedacht aan een alternatief in de lente/zomer.  

• Update verbouwing in Putten:  De kantoorruimtes zijn klaar. Dat betekent dat er een 

weer een aantal ruimtes vrijgekomen zijn. Deze ruimtes kunnen gebruikt worden door 

kleine groepjes die bijspijkeruren hebben.   

• De voorbereidingen voor de activiteitenweek na de voorjaarsvakantie is in volle gang. Er 

wordt vanuit gegaan dat deze plaats kan vinden.  

• Na de voorjaarsvakantie (v.a. 7/3) tot aan Pasen, zal Groevenbeek Start plaatsvinden. 

Groep 8 leerlingen die bij Groevenbeek aangemeld zijn/worden, kunnen dan een paar 

keer komen om alvast wat wegwijs te worden gemaakt.   

• In 2021 hebben er op de oversteek Oude Rijksweg (N798) ter hoogte van de Hoofdlaan 
vijf aanrijdingen plaatsgevonden waarbij fietsers gewond raakten. Bezorgde inwoners 
van Putten, ouders en scholieren vinden dit onaanvaardbaar. De klankbordgroep 
N798/Hoofdlaan is een online petitie gestart voor een veilige oversteek. Zij willen de 
provincie Gelderland nogmaals duidelijk maken dat 80 km/u op die plek waar zoveel 
fietsers oversteken te hard is en vinden dat de inrichting anders moet. Ze verzoeken de 
provincie de veiligheid van het kruispunt opnieuw te beoordelen. 



5. Ouderavond 

De datum van 22 maart aanstaande is helaas nog niet te realiseren. We hebben diverse data 

de revue laten passeren en zijn tot de conclusie gekomen dat dinsdag 18 oktober of dinsdag 

1 november, direct in de week na de herfstvakantie, een goede datum zou kunnen zijn. Tanja 

zal checken of deze datum in te plannen is in de kalender van het nieuwe schooljaar. Bij 

Helder Theater is de vraag neergelegd of deze datum in optie gezet kan worden en dat we 

hopen in de vergadering van 17 mei uitsluitsel te kunnen geven.  

Henk zal de partij Omdenken benaderen en uitzoeken of zij een passend programma kunnen 

aanbieden. Dit zal tegen het aanbod van Helder Theater gehouden worden.  

 

6. Lesuitval 

Er is bij Henk een opmerking binnen gekomen over de lesuitval. Henk heeft gevraagd om de 

opmerkingen op papier te zetten, zodat wij als ouderraad dit kunnen behandelen als 

ingekomen stuk. Helaas heeft hij dit niet mogen ontvangen. Maar omdat de ouderraad een 

klankbord is, wordt de mededeling toch besproken.  

Natuurlijk kunnen we niet ontkennen dat er lesuitval is. Dit is in deze periode van corona een 

onontkoombaar probleem en helaas niet zomaar op te lossen. Er worden grote inspanningen 

verricht om de roosters dicht te krijgen, zonder te veel tussenuren, etc. Ook de 

onderwijsassistenten worden volop ingezet op plaatsen waar dat kan. Het heeft hoge 

prioriteit.  

Mochten er zorgen zijn over de ontwikkeling van een leerling, kan dit met de mentor of 

afdelingsleider besproken worden.  

Helaas zijn er ook een tal van activiteiten niet doorgegaan, hiervoor in de plaats hebben 

reguliere lessen plaatsgevonden. Op zich is dat fijn, maar het is erg jammer, omdat deze 

activiteiten een wezenlijk onderdeel zijn van het onderwijsprogramma.  

 

7. Inzet van NPO 

Ouderraad Putten en ouderraad Ermelo bespreken wat punten vanuit het NPO apart. De 

inzet van het NPO wordt geëvalueerd en er wordt gebrainstormd over de manier waarop dit 

ingezet zou kunnen worden.  

 

Rondvraag:  

- Geen bijzonderheden 

  



 

Actielijst n.a.v. vergadering 25 januari 2022 

 

 Onderwerp Omschrijving Wie Stand van 

zaken 

1 Verkeerssituatie rotonde Verkeerssituatie: 

rotonde Horsterweg 

Oude Nijkerkweg 

Kolbaan wordt door 

leerlingen van 

Groevenbeek in 

tegengestelde richting 

genomen 

Henk Henk heeft 

nogmaals 

de 

gemeente 

een email 

gestuurd 

met vraag 

om reactie 

 Ouderavond november 2022 Bekijken of het voorstel 

van de ouderraad om de 

datum te zetten op 2 

november in de 

schoolplanning past 

Tanja  

 Ouderavond november 2022 ‘Omdenken’ benaderen 

om te kijken of zij een 

passend thema hebben 

voor de ouderavond  

Henk  

 Wijziging datum ouderavond Wijziging doorgeven aan 

Helder Theater. Optie in 

april laten vervallen en 

checken 18 oktober of 1 

november mogelijk is 

Patricia Gedaan op 

maandag 

21 februari 

 Draaiboek ouderavond Er is geen draaiboek 

beschikbaar. 

Afgesproken is dat er dit 

jaar n.a.v. de 

ouderavond een 

draaiboek gemaakt 

wordt. 

Patricia  

 

 

Volgende vergadering dinsdag 17 mei VE en VP 

Locatie: Personeelskamer Groevenbeek Ermelo om 19:30 uur 


