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Notulen vergadering Ouderraad TVWO/Atheneum/HAVO | 15 september 2021 

 

Locatie:    Groevenbeek 

 
Aanwezig:  Annelies Bonnema , Esther Duivenvoorde 

(notulist), Gabriela Ferrari, Klaas van de Groep 

(directie), Annemarie Muskee (voorzitter), Arianne 

Koeman, Heidi van de Vliert, Wouter van der 

Toorren, Brigitte Lap.  

 

 

AGENDA: 

 

1.  Welkom en opening 

Voorzitter Annemarie heet iedereen welkom en opent de vergadering met een 

gebed.  

 

2.  Formele agendapunten: 

a.  algemene mededelingen 

 Geen. 

 

b.  Goedkeuring/vaststelling notulen/actiepunten vorige vergadering d.d. 

16 juni 2021 

 

De notulen zijn goedgekeurd. 

 



3.  Kort vanuit de directie 

Groevenbeek is met ingang va dit schooljaar weer behoorlijk gegroeid. Er zijn 

50 nieuwe docenten. Er is een extra brugklas gestart. Voor havo/ah is er een 

next klas begonnen en er zijn 3 TTO klassen.  

 

Klaas is 50% gaan werken, duo collega Jenneke verzorgt de andere 50 %. 

Jenneke verzorgt de sectie onderwijsontwikkeling en Klaas verzorgt leerling 

zorg en personeel (waaronder het begeleiden van de nieuwe docenten).  

Groevenbeek heeft dit jaar een uitzonderlijke groei doorgemaakt. Verwacht 

wordt dat dit een eenmalige uitschieter is. Groevenbeek wil niet gaan werken 

met een numerus fixus. Volgend schooljaar worden eerst de aanmeldingen 

vanuit de basisscholen behandeld, dan wordt er gekeken of er nog verder 

ruimte is. Eventueel gaat er gewerkt worden met een wachtlijst voor de 

zijinstroom leerlingen.  

 

Vorige vergadering is gevraagd hoe gemonitord gaat worden wat de opbrengst 

is van de gelden die geïnvesteerd zijn. Klaas geeft aan dat er een aantal 

docenten samenwerken met Universiteit van Utrecht. Zij werken aan het  

ontwikkelen van een meetinstrument om de leerdoelen en processen te meten, 

te evalueren en te volgen. Het is veel geld en het is goed dat er na een jaar 

gemonitord kan worden: wat werkt wel, wat werkt niet, wat kan beter? 

Vraag van Heidi: Moet er verantwoording afgelegd worden aan de overheid, 

betreft het besteden van de gelden? Klaas: Nee, meer naar ouders en naar 

onszelf. We willen de NPO gelden inzetten in structurele vorm, voor 

onderwijsvernieuwing, inhalen van cognitieve en sociale achterstanden.  

 

De driehoek gesprekken zijn positief ontvangen.  

Mentoren hebben de planning verschillend aangepakt. Er waren mentoren die 

tijden zelf ingepland hadden en van ouders verwachten te ruilen met elkaar als 

de tijd niet schikte. Dit is bij sommige ouders niet in goede aarde gevallen. 

Klaas zal dit met de mentoren communiceren.  

 

Annelies geeft aan dat er vanuit de leerlingen nog wel wat onrust heerst betreft 

invulling van de flexuren na de herfstvakantie . Klaas legt uit dat leerlingen 

iedere dag tot 13.40 uur les hebben in de kernvakken en in de middag kunnen 

er vakken gevolgd worden ter verdieping of om achterstanden weg te werken. 

Maar de middagen kunnen ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld mentoraat en 

om zaken als sociaal welbevinden te compenseren; drama, sport, muziek, 

coaching, etc. Iedere leerling moet wekelijks minimaal 5 flexuren invullen.  

 

 

 



Birgitte geeft aan vorig schooljaar erg blij geweest te zijn met “leerling helpt 

leerling”. Leerlingen uit de bovenbouw geven dan , tegen een vergoeding van € 

5,- p/u bijles. 

 

Klaas laat ons de nieuwe technieklokalen zien. Erg ruim en mooi. Aanwezig zijn 

een lasersnijder en een 3d printer.  

Ook krijgen we een kijkje in het Groevenbeek Next lokaal. Dit jaar is er ook een 

havo/ah next klas gestart. 

 

 

4.  Vanuit de ouderraad 

Er zijn 3 mails ontvangen.  

Mail 1: Een aanmelding voor de ouderraad. Arjen van Limpt. Ouder met 3 

kinderen op Groevenbeek. Annemarie gaat mail sturen dat hij wekom is.  

Mail 2: Is een mail van Golden Cage en gaat over het organiseren van nieuwe 

ouderavond. Dit jaar is VMBO daar verantwoordelijk voor dus Annemarie gaat 

de mail doorsturen naar VMBO. 

Mail 3: Is een klacht van een ouder betreft inplannen tijden van de driehoek 

gesprekken. Annemarie stuurt de mail door naar Klaas die het zal 

communiceren met de mentoren. Annemarie reageert naar de ouders.  

 

Arianne had een app gestuurd met een artikel over het groeiend aantal scholen 

wat af ziet van buitenlandse schoolreisjes vanwege niet gevaccineerde 

leerlingen. Hoe staat Groevenbeek daarin? Klaas geeft aan dat de 

uitwisselingen met Duitsland weer gaan starten dit jaar. Van de 9 Duitse 

scholen zijn er 8 klaar om weer te starten. Engeland gaat helaas nog niet 

vanwege quarantaine regels daar. Projecten in Frankrijk gaan ook in overleg 

met de scholen daar weer starten.  

De schoolreisjes van leerjaar 4 worden nog even geparkeerd. Deze vinden pas 

plaats in Mei, dus daar wordt in Januari naar gekeken.  

Alle binnenlandse excursies gaan ook weer starten. Er wordt gekeken naar een 

alternatief programma voor leerlingen die niet mee gaan.  

 

 

5. Lief & leed: naar wie sturen we een kaartje? 

Veel baby’s geboren, alle nieuwbakken ouders krijgen een kaartje.  

Ook zijn er 2 zieke docenten die een kaartje krijgen.  

Klaas regelt de kaartjes via de secretaresse. 

 

 

6. Data OR vergaderingen dit schooljaar: 

 

       Data Opening Notuleren 

10 November Esther Gabriëlle 



12 Januari Wouter Birgitte 

16 Maart Arianne Annelies 

18 Mei Birgitte Heidi 

29 Juni Annemarie Esther 

 

Etentje OR staat gepland op 16 Februari.  

Openhuis is op 31 Januari 

 

 

7.      Rondvraag: 

Geen rondvraag  

 

 

8. Actiepunten: 

• Alle leden denken na over nieuwe verdiepingsonderwerpen betreft de 

vergaderingen van de ouderraad.  

• Annemarie stuurt Arjen van Limpt een mail dat hij welkom is om aan te 

sluiten bij de volgende vergadering.  

• Annemarie stuurt de mail met klacht door naar Klaas en geeft een reactie 

naar de ouders.  

• Klaas regelt de ´lief en leed´ kaartjes. 

 

9. Sluiting 

Annemarie bedankt iedereen voor aanwezigheid en sluit de vergadering rond 

22.00 uur. Het volgende overleg is op woensdag 10 november 2021.   

 

 

Belangrijke info: 

 

• Volgende keer: verdiepingsonderwerp ‘Overgang van het basisonderwijs 

naar het voortgezet onderwijs’.  

 


