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Notulen vergadering Ouderraad TVWO/Atheneum/HAVO | 11 januari 2023 

 

Locatie: Groevenbeek Ermelo 

Aanwezig:  Annelies Bonnema, Margreet Bredeweg, Hendrik Dorland (directie), Esther 
Duivenvoorde, Arjen van Limpt, Annemarie Muskee (voorzitter) en Heidi 
van de Vliert (notulist) 

Afwezig: Brigitte Lap en Wouter van der Toorren 

 

 

 

AGENDA: 

 

1. Welkom en opening 

Annemarie opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Vanuit de directie 

Het jaar draait; er zijn geen spectaculaire zaken te melden. 

Een aandachtspunt voor dit schooljaar is de organisatie van de bovenbouw van 

Groevenbeek NEXT en wel specifiek voor het HAVO en VWO-onderdeel van dit 

programma. Dit wordt een uitdaging in verband met de beperkte omvang van de 

groep in combinatie met de te kiezen profielen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om 

lessen te organiseren voor vier kinderen die natuurkunde willen kiezen. Collega’s uit 

verschillende disciplines gaan met elkaar nadenken over het op te zetten 

programma. Uitgangspunt is dat het zoveel als mogelijk aansluit bij het NEXT 

concept, maar het moet wel voldoen aan het PTA. Een mogelijkheid is dat kinderen 

doorstromen naar regulier HAVO of VWO, maar dat is zeker niet de intentie van 

school.   

 

Deze week volgden de bovenbouwleerlingen keuzelessen ter voorbereiding op de 

komende toetsweek. Dit is wat school betreft goed verlopen en vanuit de ouderraad 

kwamen ook positieve geluiden (uiteraard via de kinderen). 

 

Klaas zal zich dit schooljaar en het volgende schooljaar voornamelijk richten op de 

beoordeling van nieuw benoemden.  
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Er staat nog maar één vacature open. 

 

Over de komende excursies van leerjaar 4 is wat ‘lawaai’ geweest. Er was veel 

keuze maar een beperkt aantal plekken per locatie; hierop kon worden ingetekend. 

Voor een aantal locaties moest geloot worden met de nodige teleurstellingen tot 

gevolg (bijvoorbeeld: niet met vrienden dezelfde excursie kunnen doen of niet 

ingeloot worden voor een excursie naar het buitenland). Er hebben zich dit jaar 

meer ouders dan ooit bij school gemeld om hun ongenoegen hieromtrent te uiten. 

De organisatie van de excursies wordt voor volgend jaar dan ook een 

aandachtspunt wat dit betreft. 

School heeft voor dit jaar een relatief goedkope optie toegevoegd, namelijk een 

excursie naar ‘Lloret de Meer’ in Zeeland. Toch bleken vrijwel alle leerlingen zich te 

hebben aangemeld voor een (duurdere) excursie naar het buitenland. 

Wat hierbij voor school een punt is, is dat zij verplicht is expliciet aan ouders te 

melden dat het betalen van de prijs van (in dit geval) de excursie 

(schoolprogramma) op basis van vrijwilligheid gebeurt. Het risico is dus dat gekozen 

kan worden voor een (dure) excursie, maar ouders niet betalen. In dat geval draait 

school voor de kosten op.  

 

Omdat de huidige VWO 5 leerlingen vorig jaar geen meerdaagse excursie hebben 

kunnen doen, heeft school dit jaar voor deze leerlingen een meerdaags uitje naar 

Groenlo georganiseerd. De ouderraad ontving hierover vandaag tijdens de 

vergadering een e-mail van een verontwaardigde ouder. Wij hebben de mail met 

elkaar doorgenomen. Wij begrijpen de teleurstelling heel goed en hebben Hendrik 

gevraagd waarom voor deze groep leerlingen geen excursie naar het buitenland op 

touw is gezet. Volgens Hendrik zijn er geen collega’s die dit kunnen organiseren; ze 

kunnen zich niet vrijmaken. Het is dus praktisch onmogelijk om een excursie naar 

het buitenland aan te bieden. Annemarie zal de ingekomen e-mail beantwoorden 

namens de ouderraad. 

 

TVWO 5 leerlingen kunnen dit jaar deelnemen aan een uitwisseling met een school 

uit Bretagne. Dit was min of meer een inkopper aangezien de betreffende school 

Groevenbeek hiervoor heeft benaderd. Het is dus niet zo dat voor deze groep VWO 

5 leerlingen vanuit school wel een buitenlandse excursie is georganiseerd.  

De leerlingen die niet aan de uitwisseling wensen deel te nemen mogen deelnemen 

aan de excursie naar Groenlo.  

 

Hendrik haalt het actiepunt ‘Ouderavond organiseren november 2023’ aan. Esther 

informeert bij Theatergroep Playback of ze op de betreffende datum beschikbaar 

zijn.  

 

3.  Verdiepingsonderwerp: identiteit 
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Hendrik had een docent willen uitnodigen om met de ouderraad over het 

verdiepingsonderwerp te spreken, maar dat is vanwege ziekte/verlof niet gelukt. 

Hendrik vertelt dat zich in de pauzes op de derde verdieping van school leerlingen 

verzamelen die zichtbaar maken dat ze bezig zijn met hun genderidentiteit/seksuele 

identiteit. 

School heeft hierover intern met experts gesproken. Zij observeren deze groep om 

te zien wat er gebeurt (vanuit en jegens de groep) en of de school hierop moet 

inzetten. Groevenbeek vindt het immers belangrijk dat iedere leerling zich veilig 

voelt op school en met respect wordt behandeld. 

We hebben het met elkaar over de rol van Groevenbeek inzake genderidentiteit 

en/of seksuele identiteit. Is die rol er wel en zo ja in hoeverre dan?  

Het schoolplan zegt hier niets over. Hendrik vindt dat het in elk geval aansluit bij het 

onderdeel ‘burgerschap’ en het bieden van een veilige school waarin iedereen 

wordt gerespecteerd.  

 

Ook Paarse Vrijdag komt aan de orde. Op deze dag kunnen leerlingen door het 

dragen van de kleur paars op school hun solidariteit tonen met LHBTQ+ 

medeleerlingen. We willen school meegeven dat wij weten dat dit soms ook de 

andere kant op werkt: er zijn leerlingen die worden uitgemaakt voor ‘basher’ omdat 

ze op die dag geen paars item dragen. Ook dit oordeel kan kwetsend zijn. We 

weten bijvoorbeeld dat er leerlingen zijn die zich vanwege groepsdruk niet vrij 

voelen om mee te doen. Uiteindelijk is deze dag er om extra aandacht te vragen 

voor een veilige school voor iedereen.  

 

Verder blijkt het een misverstand dat er een werkgroep op school is voor Paarse 

Vrijdag. 

  

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

 De ouderraad stuurt een kaart naar een docente die onlangs moeder is geworden.  

 

5.  Rondvraag en actiepunten 

 Er zijn geen vragen. 

  

 Het Open Huis op 30 januari komt nog aan de orde. 

 Het is onzeker of Annemarie, Margreet en Heidi (op tijd) aanwezig kunnen zijn. 

  

We hebben het nog over het eerstvolgende verdiepingsonderwerp 

‘Taalbeleid/leeslijst’. Hendrik nodigt Marleen Faas uit voor deze avond en geeft aan 

haar door dat wij geïnteresseerd zijn in de totstandkoming van de leeslijst. Hoe 

wordt deze samengesteld? Zit er een opbouw/ontwikkeling in de literatuurlijst? Ook 

willen we weten of en zo ja hoe lezen wordt gestimuleerd door school. 

 

Annemarie sluit de vergadering om 21.28 uur. 
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Belangrijke data: 

 

• 30 januari 2023 | open huis | ouderraad aanwezig | graag overhemd dragen 

 

• 8 februari 2023 | 18.30 uur | jaarlijks etentje en afscheid Klaas | locatie: Pasto 

Ermelo. 

 

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

verdiepingsonderwerp “Taalbeleid/leeslijst” 

 

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

verdiepingsonderwerp: “Burgerschap” 

 

____________________________________________________________________ 


