
 

 

Notulen vergadering Ouderraad TVWO/Atheneum/HAVO | 9 november 2022  

 

Locatie: Groevenbeek  
Aanwezig: Annelies Bonnema (notulist), Esther Duivenvoorde, Arjen van  
Limpt, Annemarie Muskee (voorzitter), Hendrik Norland  
(directie), Wouter van der Toorren, Heidi van de Vliert  
 
Ter kennismaking aanwezig: Margreet Bredeweg en Anne Marie van Raalten  
 
Afwezig met kennisgeving: Brigitte Lap  
 
Gast verdiepingsonderwerp: Gonda Verhagen  
 
 
 
1. Welkom en opening  
Margreet en Anne Marie van harte welkom. Zij hebben gereageerd op de  
oproep in de nieuwsbrief en zijn vanavond aanwezig om te kijken of zij wellicht de  
Ouderraad willen komen versterken. Tevens wordt Gonda Verhagen welkom geheten, zij is  
teamleider (t)vwo en aanwezig voor het verdiepingsonderwerp.  
 
Esther doet hierna de opening. Zij leest een gedicht voor uit de 13 eeuw van de Perzische  
dichter Rumi, het heet De Herberg.  
 
2. Kennismakingsrondje  

Iedereen stelt zich kort voor.  

3. Vanuit de directie  
Hendrik licht kort toe wat er momenteel speelt op het gebied van schoolbeleid/visie.  

- Begin dit jaar is gestart met een aantal werkgroepen op divers gebied, zoals;  
o Taalbeleid updaten; gedeeltelijk schoolbreed (A/H/vmbo), maar per kader wordt  

een eigen plan gemaakt, deels voor op de lange termijn maar deels ook met  
zaken die nu al op te pakken zijn.  

o Burgerschap; dit sluit aan op de inspectie die 3 en 4 oktober jl. plaatsvond; alle  
drie de afdelingen (A/H/vmbo) zijn door de schoolinspectie bekeken. Er is  
gekeken naar de wijze waarop leidinggegeven wordt, naar de manier van  
bestuur, kwaliteitsborging, cyclusgesprekken van het personeel, maar ook naar  
de deugdelijkheid van het financieel beheer. Er is een ruim voldoende gescoord.  
De Inspectie was tevreden. Aandachtspunt: school heeft heel veel activiteiten  
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rondom burgerschap, maar deze zouden meer geborgd moeten worden in het  
schoolbeleid. Dit was bekend en daar wordt al aan gewerkt door een werkgroep.  

o Cultuur; omgang leerlingen onderling. Hierin is na Covid een verandering te  



zien, vandaar ook dat hier stappen gemaakt moeten worden. Nieuwe  
‘spelregels’ in de klassen en dan schoolbreed; hoe ga je bijvoorbeeld om met  
telefoons in de klas. Er is door alle Lock downs wat achterstallig onderhoud hier  
en daar. Het is goed om deze zaken opnieuw vast te stellen en te benoemen.  
Naar leerlingen, maar ook voor nieuwe docenten is het prettig te weten welke  
regels gelden, waar houden we ons met z’n allen aan. Naast de Lock downs is  
Groevenbeek de laatste jaren ook erg snel gegroeid, op dit moment zijn er in  
Ermelo ca. 2800 leerlingen A/H/vmbo. Ook dat geeft reden regels opnieuw te  
bepalen en bespreken.  

o Bovenbouw VWO wetenschappelijk leerjaar ontwikkelen, met als insteek om  
leerlingen meer voor te bereiden op de universiteit. Leren onderzoeken en een  
meer wetenschappelijke benadering van de lessen. Deze werkgroep werkt  
samen met een aantal hogescholen en universiteiten. Het is de bedoeling dit  
soort zaken t.z.t. te implementeren in de lessen.  

o Onderlinge samenwerking docenten, het is bij docenten niet altijd bekend wat  
leerlingen leren bij andere docenten, op dit gebied is zeker winst te behalen.  

o Groevenweken onderbouw; deze vinden nu plaats tijdens de toets weken van  
de bovenbouw en gericht op het ontwikkelen van welzijn en emotionele  
vaardigheden. Het zou goed zijn als dit op de één of andere manier ook binnen  
de bovenbouw geïmplementeerd zou kunnen worden.  

o Leren leren en leren plannen; dit moet voor alle docenten schoolbreed  
doorgevoerd worden, zodat alle docenten dezelfde manier van werken gaan  
hanteren op dit gebied.  

- Personeel: er is een externe nieuwe teamleider ingevlogen voor havo 2 en 3: Carla  
Benedictus. Zij is er tot 1 maart 2023. Op dit moment zijn er gesprekken met nieuwe  
kandidaten. Naar verwachting kan de nieuwe teamleider per 1 maart 2023 starten.  

- Meeste vacatures zijn inmiddels vervuld.  
- Excursies A5/H5/A6; zoals vorige keer besproken is het erg jammer dat H/A5 en A6  

door Covid de uitwisselingen en meerdaagse excursies gemist hebben. Voor A5 kijkt  
een comité naar wat er mogelijk is. Voor H5/A6 lijkt het haast onmogelijk dit nog in te  
plannen door de examens, daarnaast: het gaat om 10 klassen. Gonda oppert dat het  
wellicht een idee is bij de leerlingen zelf te informeren wat ze zouden willen. Idee wordt  
aangedragen van een nachtje op school slapen. Waar wel rekening mee gehouden  
moet worden is dat deze leeftijdsgroep grotendeels 18+ is en dat alcohol een probleem  
zou kúnnen worden.  

- 30 januari 2023 open avond voor nieuwe leerlingen groep 8. Voorkeur van de OR om  
boven te staan op de 3e verdieping bij de trap. Actie Hendrik.  

- 29 november 2022 10 minuten gesprekken, ouders kunnen deze avond ook een  
gesprek aanvragen met de ouderraad, mocht dit gebeuren dan loopt dit via de  
secretaresse.  

- Groevenbeek tassen; Hendrik heeft dit besproken en er bleek vanaf de vmbo kant ook  
een opmerking over gekomen te zijn. Er is een plan om dit op te pakken; bijvoorbeeld  
één tas in de onderbouw en één tas in de bovenbouw, maar Gerda van ’t Veld van  
vmbo is hiermee bezig.  

 



4. Verdiepingsonderwerp: driehoeksgesprekken – ervaren druk bij leerlingen  
Er wordt kort samengevat waarom we dit onderwerp gaan bespreken; de  
driehoeksgesprekken zijn er in principe voor het sociale welzijn van de kinderen. Maar de  
driehoeksgesprekken leveren vaak extra doelstellingen op, waardoor leerlingen, die al veel  
op hun bordje hebben, er nog meer bij krijgen en er hier en daar stress/druk ervaren wordt.  
Ook een aantal artikelen die gedeeld werden uit kranten geven dit beeld weer. De vraag  
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vanuit de OR was tijdens het vorige overleg dan ook: “Wat is nu eigenlijk de bedoeling van  
de driehoeksgesprekken?”  

 
Gonda Verhagen legt dit aan de hand van een presentatie uit.  

 
De vragen die besproken worden:  
1. Hoe het was?  
2. Waarom de gesprekken?  
3. Wat staat er centraal?  
4. Hoe voeren we ze?  
5. Waar willen we naar toe?  

 
Ad. 1. Hoe was het?  
Er was altijd een ouderavond aan begin van het jaar en een 10 minuten gesprek in  
november, 2 momenten in het jaar, deze waren niet altijd met de leerlingen erbij. Daarnaast  
was er sporadisch contact tussen school en de ouders.  

 
Ad. 2. Waarom de driehoeksgesprekken?  
Deels omdat het een trend in onderwijs land is, maar ook omdat het past in de visie van  
Groevenbeek; school wil dat alle leerlingen hun talenten optimaal ontwikkelen, goede  
prestaties leveren en zelf verantwoordelijkheid dragen.  

 
Waarom doet een leerling bepaalde dingen, waarom reageert  
hij op een bepaalde manier? Gonda laat een plaatje zien van  
een driehoek waarbij kind, school en ouder de punten zijn, dit  
wordt de dynamische driehoek genoemd en in die driehoek  
bevindt zich het gedeelte waarbinnen de leerling zich kan  
ontwikkelen. De manier waarop ouders praten over  
bijvoorbeeld school, is van invloed op hoe leerlingen naar  
school kijken. Daarom zijn de contactmomenten tussen  

ouders en school én de leerling zo goed. Het is een mooie manier om stil te staan bij het  
feit of alles goed gaat en wat er eventueel (extra) nodig is om te ontwikkelen.  

 
Ad. 3 Wat staat centraal?  
De leerling en zijn ontwikkeling staat centraal. Ook dit vormt één van de kernzinnen in het  
schoolplan; het tot ontplooiing laten komen van mogelijkheden en talenten. Het gaat daarbij  
om welzijn, ontwikkeling en resultaten. Je zou kunnen zeggen dat welzijn daarbij  
belangrijker is dan de rest, want vaak zie je dat als het welzijn goed is, de rest bijna meestal  
vanzelf gaat.  



 
Wat tevens duidelijk moet zijn is dat met ‘resultaten’ niet alleen de schoolresultaten bedoeld  
worden! Het gaat om de resultaten van de doelen die leerlingen tijdens het eerste  
driehoekgesprek stellen. Bijvoorbeeld het lastig vinden om te presenteren en daaraan te  
willen werken, het doel is dan ‘beter kunnen presenteren’. Dan wordt dát tijdens het 2e  
gesprek besproken, hoe is het gegaan en hoe is het resultaat?  

 
Ad. 4 Hoe voeren we ze?  
Er vinden 2 driehoeksgesprekken per jaar plaats. Ouder(s), leerling en mentor zijn daarbij  
aanwezig.  
1x kennismaking en doelen stellen, wat heb je nodig om je doel te bereiken?  
1x stand van zaken/resultaten bespreken en eventueel bijstellen doelen.  
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Ad. 5 Waar willen we naar toe?  
Leerlingen bewust maken van hun ontwikkelmogelijkheden (zelfkennis) en dit vertalen naar  
SMART doelen. Ze kunnen dan uiteindelijk met trots terug kijken naar de ontwikkeling die  
ze doormaken.  

 
School moet niet alleen gaan over studeren en plannen, maar over vaardigheden die nodig  
hebt voor de rest van je leven!  

 
Einde presentatie.  

 
Vanuit de OR wordt de vraag gesteld of de driehoeksgesprekken ook op deze manier  
schoolbreed met docenten worden besproken? In de praktijk wordt namelijk door ouders  
gemerkt dat mentoren zich vaak richten op schoolprestaties en studiekeuzes. Gonda geeft  
aan dat er een ontwikkelgroep is die zich hiermee bezig houdt en dit is zeker een punt van  
aandacht. In de praktijk merk je ook dat sommige mentoren dit soort gesprekken uit zichzelf  
en als vanzelf voeren, anderen hebben wat meer handvatten nodig om het goed op te  
pakken. In de teams wordt al wel met elkaar besproken hoe je goed invulling geeft aan  
een driehoeksgesprek/voortgangsgesprek. Maar er kan duidelijk nog een hoop aan  
verbeterd worden.  

 
Vanuit de OR wordt ook gevraagd, als er doelen gesteld worden, hoe komen deze dan  

terug?  
Het is uiteindelijk de bedoeling deze terug te laten komen in het lesprogramma. Maar dit  

staat nog in de kinderschoenen. Het zou nu in ieder geval terug moeten komen in  
bijvoorbeeld de mentorlessen.  

 
Vanuit school wordt aangegeven dat het goed is als leerlingen aangeven wanneer zij een  

driehoeksgesprek ervaren als iets wat druk oplevert. Maar ook als ze het idee krijgen dat er  
alleen maar of veelal naar studieresultaten gekeken wordt i.p.v. (ook) naar hun welzijn. Als  



de vraag “Hoe gaat het nu met jou” totaal niet aan de orde komt! Dit soort feedback richting  
school helpt school om ervan te leren!  

 
Er zijn een aantal aspecten die school belangrijk vindt: Persoonsvorming, socialisatie en  

kwalificatie. Op het laatste ligt wel vaak de nadruk. Maar laten we voor ogen houden dat er  
echt meer is dan dat!  

 
Vanuit de OR komt de opmerking dat in de brugklas de ouders gevraagd wordt een  

rapportje te schrijven over het driehoeksgesprek, waarom is dat? Het antwoord is niet  
zeker. Het kan te maken hebben met de tijd die een mentor heeft, maar het kan er ook mee  
te maken hebben dat er een stukje betrokkenheid van de ouders gevraagd wordt om  
samen met hun kind dat gesprek te verwoorden. Kort samengevat is het waarschijnlijk  
deels betrokkenheid, deels gemak.  

 
Binnen de OR zijn een aantal krantenartikelen gedeeld: een interview door Gonneke  

Stevens uit het NRC getiteld “Het beeld van onze blije, gelukkige jeugd heeft een knauw  
gekregen” en uit de Trouw van Laura van Baart met als titel “Meisjes ervaren steeds grote  
psychische druk.”  

Vanuit de OR wordt gevraagd of deze psychische druk op school zichtbaar is? Aangegeven  
wordt dat er inderdaad een grotere zorgvraag op school is. Verder kan school merken dat  
er meer druk ervaren wordt dan vroeger, omdat trainingen als Omgaan met stress en de  
Faalangst training altijd vol zijn. Ook zijn er meer leerlingen die regelmatig naar Pluspunt  
willen om te werken. Tot nu toe kan school het handelen, maar hoe je het in de basis aan  
kunt pakken om meer ontspanning te brengen is erg lastig.  
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Er ontstaat een discussie over wat de oorzaken zouden kunnen zijn. Social media wordt  
genoemd, maar ook de profielen. Vroeger kon je op een andere manier een vakkenpakket  
samenstellen. Nu zitten we vast aan bepaalde profielen. Daarnaast moet het behaalde  
gemiddelde tegenwoordig bij het examen een 5,5 zijn. Voor de kernvakken minimaal een 6.  
Je kunt niet meer zoals vroeger een 4 wegstrepen tegen een 8. En daarnaast misschien  
toch ook de (te)hoge) eisen van ouders? Op gebied van cijfers en presteren. Maar je ziet  
nu soms ook leerlingen op havo/vwo die vroeger misschien mavo gedaan hadden. En het  
komt dan voor dat als het niet lekker gaat met een leerling en er uiteindelijk besloten wordt  
toch een niveau te zakken, zo’n leerling ziende ogen opknapt. Eén reden voor de ervaren  
druk zal er niet zijn, het zal een samenspel zijn van diverse zaken. De maatschappij eist in  
onze tijd ook veel.  

 
Landelijk is te zien dat er meer uitval is en meer leerlingen kampen met een burn-out.  

Daarnaast is het ook opvallend hoeveel leerlingen er de afgelopen jaren cum-laude slagen,  
met name meisjes. Is het geen idee om dat af te schaffen? Maar Gonda geeft aan dat  
degenen die vorig jaar op Groevenbeek cum-laude geslaagd zijn, daar ook wel de  
leerlingen naar waren.  

 
Terugkomend op het onderwerp: door de driehoeksgesprekken kan er sneller hulp geboden  



worden als blijkt dat dat nodig is!  
 
Vanuit de OR wordt gevraagd naar de besteding van de NPO gelden. Er is veel geld  

vrijgekomen om ook de sociaal/emotionele achterstand in te halen, hoe wordt dat  
opgepakt?  

Duidelijk is dat nu er teruggegaan is naar de 50 minuten lessen er ’s middags weinig tijd  
over blijft om meer te bieden/te doen. De dagen zitten weer vol. Wel wordt er een aantal  
middagen nog ondersteuning op leergebied geboden. Maar op gebied van welbevinden  
heeft school nog niet bedacht hoe dit in te zetten, maar ook niet wanneer. Wat er al wel is  
zijn de Groevenweken; de leerlingen in de onderbouw zijn bijvoorbeeld naar een anti pest  
voorstelling geweest en Soldaat van Oranje. Ook hebben zij begin dit jaar het  
Kennismakingskamp gehad. Maar in de bovenbouw wordt er niet veel aangeboden op het  
sociaal/emotionele vlak.  

 
Voor velen is school: cijfers halen, maar niet hoe gaat het met je! Zou meer onderdeel  

moeten zijn van het hele school gebeuren. Idee van uit de OR: het vak levensbeschouwing  
toevoegen?  

 
Uit de Schoolscan kwam naar voren dat leerlingen graag naar school komen, maar dat ze  

de lessen saai vinden. Motivatie is een lastig ding. Een goede vraag zou zijn: hoe wil jij je  
tijd inzetten, het creëren van een stuk morele ambitie.  

 
Vanuit de OR komt nog een laatste opmerking over het ervaren van stress/ druk door  

leerlingen tijdens het examenjaar/toetsweken. De vraag is of docenten zich bewust zijn van  
de stress bij sommige leerlingen tijdens de toetsweken en zeker richting het examen? Er  
waren dit keer toetsen waarbij het onduidelijk was uit hoeveel opdrachten ze bestonden, de  
tijd die leerlingen mochten gebruiken voor een toets, stof die getoetst werd en nog niet  
behandeld was. Waarom kan dit niet duidelijker vermeld/gecommuniceerd worden? Soms  
ontstaat het gevoel bij ouders dat leerlingen en docenten tegenover elkaar staan, i.p.v.  
naast elkaar!  

Er staat enige discussie die afgerond wordt met de opmerking van Hendrik dat hij weet dat  
leerlingen hun stinkende best doen, maar dat hij toch ook van zijn docenten kan zeggen dat  
zij hun stinkende best doen. Het gaat misschien niet altijd vloeiend, maar dat ze hun best  
doen daar is hij van overtuigd.  
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5. Lief & leed  
Er worden een aantal kaartjes gestuurd naar docenten die uitgevallen zijn.  
 
6. Rondvraag en actiepunten  
Heidi: de ouderavond die onlangs georganiseerd was met als thema Social Media was erg  
leuk! Maar er zou nog een presentatie gemaild worden en die heeft zij nog niet ontvangen.  
Niemand schijnt deze nog ontvangen te hebben. Hendrik informeert bij de secretaresse.  
 



7. Sluiting  
Annemarie vraagt Margreet en Anne Marie of zij zich denken aan te sluiten bij de  
Ouderraad. Ze denken er over na, maar de kans is groot dat ze de volgende keer weer  
aanwezig zijn en de OR (tijdelijk) komen versterken. Er was nog een derde persoon die  
zich aangemeld had maar er vanavond niet was, hiermee zal Annemarie nog contact  
opnemen.  
 
Om 21.30 uur sluit Annemarie de vergadering af.  

 
Belangrijke data: 

• 29 november 2022 | 10 minuten gesprekken, mocht een ouder aangeven een gesprek met de OR te willen   
dan hoort Annemarie dat via de secretaresse.  

• 11 januari 2023 | vergadering | Wouter opent en Heidi notuleert | verdiepingsonderwerp “Identiteit”  

• 30 januari 2023 | open huis | ouderraad aanwezig  

• 8 februari jaarlijks etentje  

• 15 maart 2023 | vergadering | Arjen opent en Esther notuleert | verdiepingsonderwerp “Taalbeleid/leeslijst” 

• 28 juni 2023 | vergadering | Annemarie opent en Heidi notuleert | verdiepingsonderwerp: “Burgerschap”  

 


