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Notulen vergadering Ouderraad TVWO/Atheneum/HAVO | 14 september 2022 

 

Locatie: Groevenbeek Ermelo 

Aanwezig:  Annelies Bonnema, Hendrik Dorland (directie), Esther Duivenvoorde, Klaas 
van de Groep (directie), Arjen van Limpt, Annemarie Muskee (voorzitter), 
Wouter van der Toorren en Heidi van de Vliert (notulist) 

Afwezig: Arianne Koeman en Brigitte Lap  

 

 

AGENDA: 

 

1. Welkom en opening 

Annemarie opent de vergadering met een gedicht van Rikkert Zuiderveld en heet 

iedereen welkom.  

Vervolgens deelt ze mee dat Arianne stopt met deelname aan de 

ouderraadvergaderingen. 

 

2. Kennismakingsrondje 

Omdat Hendrik voor het eerst aansluit doen we een kennismakingsrondje.  

 

3.  Vanuit de directie 

 -  Klaas vertelt over de nieuwbouwplannen. 

  

 Alle vacatures zijn vervuld, behalve die net zijn ontstaan. 

 

Er staat een inspectiebezoek op het programma. De inspecteur is al geweest en 

er volgt nog een visitatie/doorlichting. Burgerschapsvorming en rekenen lijken 

hierbij een belangrijk thema. Ook de schoolleiding komt onder de loep te liggen: 

er wordt bekeken hoe de school wordt aangestuurd e.d.. 

  

 Het internationaliseringsprogramma is weer opgestart. 

De contacten met China zijn er ook weer. De bedoeling is om eerst het land te 

bezoeken voordat de eerste lichting leerlingen die kant op gaat. We hebben ook 

een nieuwe partnerschool in China. 
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Momenteel zijn er geen Oekraïense leerlingen op school; zij worden nu in 

Harderwijk opgevangen. Groevenbeek zou op individueel niveau maatwerk 

kunnen leveren aan Oekraïense kinderen die goed zijn in Engels. Zij zouden bij 

het tweetalige programma kunnen aansluiten.  

  

 De excursies gaan ook weer van start. 

Vanuit de ouderraad komen er direct geluiden van ouders die thuis kinderen 

hebben die geen enkel buitenslands tripje hebben kunnen meemaken vanwege 

Coronamaatregelen. Dit wordt door de betreffende kinderen als bijzonder zuur 

ervaren en geeft geen leuke terugkijk op de tijd op Groevenbeek. Het is echt een 

gemis. Het gaat vooral om vijfde- en zesdejaars leerlingen. 

Klaas wil nadenken over een oplossing voor de bovenbouwers die geen 

buitenlandse reis hebben kunnen doen. 

 

Ook komt de vraag op of de buitenlandse stage van het TVWO-programma ook 

langer dan een week zou mogen duren. Hendrik zoekt dit uit. 

 

4.  Vanuit de ouderraad 

 -  Tassen boekenuitgifte  

Wouter merkt op dat hij veel Groevenbeekshoppers thuis heeft. Deze tassen 

krijgen de leerlingen telkens weer mee met de boekenuitgifte.  

Wouter oppert het idee om het hergebruik van de tas nieuw leven in te blazen: 

een leerling krijgt één keer een tas en bewaart deze voor het inleveren en weer 

ophalen van boeken. De directie vindt dit een goed idee, hoewel het ook 

ontzettend leuk is om overal en nergens Groevenbeek tassen tegen te komen. ;) 

 

 -  Gezamenlijke ouderavond 

  We vragen ons af welke ouderraad aan de beurt is om de gezamenlijke 

ouderavond op 29 maart 2023 te organiseren. Wij hebben de laatste 

gezamenlijke ouderavond op 20 november 2019 georganiseerd. Hendrik zorgt 

voor opheldering.  

 

 -  Nieuwe leden 

  We zoeken nieuwe (extra) leden voor de ouderraad. Doorgaans presenteren wij 

ons tijdens open avonden e.d. en kunnen op deze manier ouders uitnodigen om 

aan te sluiten, maar dit is al twee jaar niet aan de orde geweest vanwege 

COVID-maatregelen.  

Op 23 september aanstaande verschijnt de eerstvolgende nieuwsbrief. We 

besluiten om via deze route een oproep te doen. Annemarie schrijft een stukje. 

  

.   -  Digitale lessen 

In de e-mail van school d.d. 12 september 2022 met onderwerp “Digitale lessen 

coronabesmetting leerling” wordt door school gesteld dat van leerlingen die 
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vanwege Corona in thuisisolatie zijn wordt verwacht dat zij Magister bijhouden en 

het huiswerk maken. Om de fysieke les niet te verstoren geeft school geen 

digitale lessen. Wouter vraagt om nadere uitleg van deze keuze.  

Hendrik reageert door eerst op te merken dat de overheid heeft besloten dat 

scholen niet meer dicht zullen gaan vanwege Corona. Vervolgens stelt hij dat het 

verzorgen van hybride lessen erg ingewikkeld is voor docenten. Het komt de 

lessen over het algemeen niet ten goede. Daarom geldt voor nu dat het niet 

mogelijk is om een les digitaal bij te wonen. Uiteraard is school bereid om anders 

te beslissen wanneer de situatie rondom Corona verandert en andere 

maatregelen nodig/passend zijn. 

 

- We komen spontaan uit bij het met thema prestatiecultuur en de druk, al dan niet 

gepaard met (zware) mentale problematiek, die dit kan veroorzaken bij kinderen. 

We koppelen dit aan de voortgangsgesprekken op school en besluiten dat we 

hier een verdiepingsonderwerp van maken voor een volgende vergadering. Klaas 

stuurt alvast een relevant artikel rond. 

  

 -  Heidi haalt nog eens de herkansingsregels volgens het PTA aan. Nu geldt dat 

leerlingen twee herkansingsmogelijkheden per schooljaar hebben. Als een 

leerling om een geldige reden een toets mist, moet hij één van de twee 

herkansingsmogelijkheden inzetten voor de herkansing. Hij verliest daarmee een 

herkansingsmogelijkheid. Daarbij komt dat de toets ingehaald moet worden in de 

herkansingsperiode. Dat betekent dat een toets die wordt ingehaald niet herkanst 

kan/mag worden. Dit wordt door leerlingen als bijzonder onrechtvaardig 

beschouwd. De reden van de absentie is immers legitiem, maar heeft wel 

vervelende consequenties.  

  

Zowel Klaas als Hendrik vertellen dat voorheen door leerlingen erg veel misbruik 

werd gemaakt van het herkansingssyteem. Ze werden ziek gemeld om het 

maken van een toets uit te kunnen stellen. Zo bleven leraren bezig met het 

maken van nieuwe toetsen. Dit was onwenselijk vanuit school. Dit principe zal 

dan ook in tact blijven. 

 

Nu is het zo dat de de eerste herkansingsmogelijkheid plaatsvindt na toetsweek 

2. Dan kan één toets worden herkanst uit periode 1 en 2. Na toetsweek 3 kan 

één toets worden herkanst uit periode 2 en 3. Toetsen uit periode 4 kunnen niet 

worden herkanst. 

 

Hendrik vertelt in dit kader dat een nieuw voorstel wordt geschreven waarbij 

herkansing mogelijk wordt per periode na de betreffende toetsweek. Dit werkt 

voor leraren beter. Wel blijft gelden dat wanneer een toets gemist wordt, deze 

niet kan worden herkanst.  

 

5.  Rooster maken voor verdiepingsonderwerpen, openen en notuleren 
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We denken met elkaar na over mogelijke verdiepingsonderwerpen en we zijn het 

snel eens over de thema’s die we willen behandelen.  

Heidi vermeldt bij “belangrijke data” de vergaderdata met daarbij de betreffende 

verdiepingsonderwerpen en de leden die openen en notuleren.  

De geplande vergadering van 2 november wordt verplaatst naar 9 november in 

verband met Dankdag. Klaas laat dit aanpassen op de website. 

 

6.  Lief en leed: naar wie sturen we een kaartje of bloemen? 

 De ouderraad stuurt een aantal langdurig zieke docenten een kaart.  

 

7.  Rondvraag 

 Er zijn geen vragen. 

 

8.  Sluiting 

Annemarie sluit de vergadering. We constateren dat we het nieuwe ouderraadjaar 

mooi hebben afgetrapt! 

 

Belangrijke data: 

 

• 9 november 2022 | vergadering | Esther opent en Annelies notuleert | 

verdiepingsonderwerp “Voortgangsgesprekken”  

 

• 11 januari 2023 | vergadering | Wouter opent en Heidi notuleert | 

verdiepingsonderwerp “Identiteit” 

 

• 30 januari 2023 | open huis | ouderraad aanwezig 

 

• 15 maart 2023 | vergadering | Arjen opent en Esther notuleert | 

verdiepingsonderwerp “Taalbeleid/leeslijst” 

 

• 29 maart 2023 | gezamenlijke ouderavond | ouderraad aanwezig 

 

• 5 april 2023 | jaarlijks etentje 

 

• 28 juni 2023 | vergadering | Annemarie opent en Heidi notuleert | 

verdiepingsonderwerp: “Burgerschap” 

 

____________________________________________________________________ 

 

 


