
 

Notulen vergadering ouderraad TVWO/Atheneum/HAVO – 23 mei 2018 

Aanwezig: Klaas van de Groep, Hélène Roskam (voorzitter), Saskia Meijer, Wijnand Spring in ’t Veld, 
Heidi van de Vliert, Jacintha Warsen, Gabriela Ferrari (notulist) 

Afwezig met kennisgeving: Ronald Brouwer, Henk Heerdink, Hans Pape, Wilma Scheffer 

 

1. Opening 

Hélène heet iedereen welkom. Er is geen opening gedaan. 

 

2. Formele agendapunten 
a. Algemene mededelingen: Klaas gaat minder werken en zijn taken ICT werkgroep en ouderraad 

worden door andere mensen overgenomen. Ronald volgt Klaas in de ouderraad op. 
b. Notulist volgende vergadering: Gabriela. 
c. Opening volgende vergadering: Jacintha. 
d. Verslag en actiepunten vergaderingen van 17 januari: geen opmerkingen. Verslag vastgesteld. 

 

3. Vanuit de directie 
● Alle excursies zijn goed verlopen. Ook de excursie naar China.  
● Er is een nieuwe vacature voor vak Nederlands. Door verschuivingen in het secretariaat, ook 

een vacature voor een secretaresse. 
● Door een aantal nieuwe aanmeldingen na de meivakantie heeft Groevenbeek in 2018/2019 

hetzelfde aantal leerlingen als dit  schooljaar. 

 

4. Vanuit de ouderraad 
● Bij de Groevenbeek Challenge is Hélène er namens de ouderraad geweest. Het was erg leuk 

om de presentaties te zien en moeilijk om er één te kiezen als winnaar. 
● Privacy-beleid kinderen en info op Magister (ingezonden brief als bijlage): de school heeft 

informatieplicht naar ouders en leerlingen hebben recht aan privacy. Dit recht geldt alleen vanaf 
18 jaar, het is niet van toepassing in de schoolsituatie (ouder dan 16 jaar). In die zin wordt 
geregistreerd alleen wat van belang is voor de ontwikkeling. Leerlingen ouder dan 18 jaar 
krijgen mogelijkheid om toestemming te geven , leerlingen ouder dan 16 niet. De nieuwe AVG 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) is hier niet aan de orde. Wijnand neemt 
contact met de ouders om de verklaring van de betrokken ouder te informeren.  

● Lesuitval: lesuitval wordt minder naar mate Studiewijzers meer worden gebruikt. Groevenbeek 
heeft relatief gezien weinig lesuitval. 

● Kosten extra lesuren (ingezonden brief als bijlage): dit komt onbekend voor bij Klaas. Hij geeft 
toelichting: gezinnen hoeven niet te betalen voor extra lessen, alleen voor materiaal en 
excursies. In geval van minder bedeelde gezinnen, draagt de gemeente of de school bij. 
Studiereizen worden vaak betaald uit subsidies die niet uit de financiën van de school komen. 

● Suggestie presentatie Digital Awareness (ingezonden brief als bijlage): het is geen ouder van 
een leerlingen van school die de presentatie geeft, het lijkt heel commercieel. Hélène geeft door 
dat we op dit moment geen interesse hebben in de presentatie. 



● Saskia en Hélène nemen afscheid van de ouderraad. Opvolging voorzitter, overdracht en 
planning voor volgend jaar: in de BBQ avond op 27 juni nemen we een beslissing hierover. 
Allen. 

 

5. Rondvraag 
● Wie is eerste aanspreekpunt bij problemen met een docent? De teamleider. 
● Is de school AVG proef? Ja. 
● Waar is nu het schoolplein? Voor het gebouw. 

 

6. Verdiepingsonderwerp 

Nieuwbouw 
● Klaas verteld wat de stand van zaken is en laat ons (fysiek) zien hoe het staat met de 

verbouwing van de school. 

Nieuwe onderwijskundige plannen: toelichting door Wijnand en Klaas 
● Resultaten van Leerlab: docenten van onderbouw willen sneller vooruit. 
● Vakwerkplan van docenten nodig voor formatieve leren en toetsen. Leerling heeft meer regie 

over zijn eigen leerproces (“gedifferentieerd leren”). 
● Twee middagen waarbij de kinderen zelf kiezen welke onderwerpen les willen volgen, waar hij 

behoefte aan heeft. 
● Studiewijzers zullen intensiever worden gebruikt. 
● T-VWO: nieuwe beleidsplan. Het bestaat al 20 jaar, is aan vernieuwing toe. De nieuwe basis 

moet worden: “wereldberoepschap” (niet alleen Europa), taalvaardigheid moet omhoog. IB 
volprogramma volgen zou een optie kunnen zijn, maar de IB diploma’s worden niet herkend in 
NL, alleen de centrale eindexamens. 

● ELO (Elektronische Leer Omgeving): Magister.me is de ELO plus. De school doet met een pilot 
mee, a.s. maandag beginnen ze er mee. 

 

7.  Sluiting. 
De BBQ avond is op woensdag 27 juni om 18.00 uur bij Jacintha, Grondel 25, Zeewolde. 
Hélène dankt iedereen en sluit de vergadering. 

 
Actielijst: 

● Wijnand neemt contact op met ouders die brief over privacy hebben ingezonden om uitleg te 
geven over de regels. 

● Hélène neemt contact met persoon die presentatie over Digital Awareness. 
● Hélène stuur tabel zodat ieder van ons kan aangeven wat we voor de BBQ meenemen. 
● Allen: tijdens BBQ beslissen: opvolging voorzitter, overdracht en planning voor volgend jaar 

 
Belangrijke data: 

● 27 juni: 6e ouderraadvergadering / barbecue ouderraad 

 
Geplande verdiepingsonderwerpen 

● Huiswerkbegeleiding 
● Christelijke identiteit 

 


