
Notulen vergadering ouderraad VMBO Ermelo-Putten d.d. 30-10-2018 

Aanwezig: Jan van Kruistum, Annemiek Bruggeman, Marjan Kiewiet, Greet 

van den Pol, Sandra van Wijk, Yvonne Lammers, Michiel Visser en Henny 

Reijers 

Afwezig: Tanja Huisman, Marion Verheij en Esther Heijboer 

1. Opening, welkom 

Jan opent de vergadering om 19.30 met een gedichtje dat de titel “Kleine 

dingen” draagt. Een mooie boodschap, niet alleen verliefd zijn op morgen, 

maar juist genieten van vandaag. 

 

2. Vaststelling van de agenda 

Er worden 3 punten aan de agenda toegevoegd en ook besproken: 

- Godsdienstlessen VMBO Ermelo. Opdracht: Moslima interviewen 

- Omgang medische gegevens leerlingen. Door de nieuwe wetgeving AVG 

mogen artsen geen redenen benoemen waarom een leerling niet zo 

mogen gymmen. Alleen benoemen dat het 6 weken niet mag. Greet 

benoemd dat dit bij Groevenbeek bekend is. 

- De vraag wordt gesteld waarom de Wifi onder schooltijd wordt afgesloten 

wat betreft de Social Media terwijl Groevenbeek bekend wil zijn als Ipad 

school. 

 

3. Notulen van de vorige vergadering 

Notulen worden goedgekeurd. 

 

4. Mededelingen directie 

Putten 

De verbouwing is klaar en afgerond. Het laatste wat nog moet gebeuren is de 

boel aankleden met mooie foto’s in lijsten. 

Er is dubbel glas aangebracht in verschillende lokalen wat ook zijn voordelen 

heeft voor eventueel geluidsoverlast. 

GPO (Gastlessen Primair Onderwijs zijn weer gestart. Dit houdt in dat de 

lessen eerst op de basisschool wordt gegeven en daarna komen de leerlingen 

naar Groevenbeek. 

De tafeltjesmiddag wordt weer georganiseerd waarbij leerkrachten van de 

basisschool op bezoek komen waarvan leerlingen naar Groevenbeek  zijn 

gegaan. Op informele wijze wordt er info. uitgewisseld over o.a. de leerlingen 

aan de mentoren. Er wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 

 

Vrijdag 2 november gaan de vrijdagmiddag activiteiten weer van start. 

Maandag avond 5 november is er de jaarlijkse scholenmarkt in de Aker in 

Putten. Scholen uit de regio zoals CCNV, Morgen College, Nassau College 

e.a. presenteren zichzelf op deze avond. 

Leerlingen van het 4e jaar gaan speeddaten met leerlingen van Landstede. 

Mevr. Van Es de nieuwe decaan heeft dit georganiseerd. Zij is ook betrokken 

bij de jaarlijkse Bedrijvenroute door Putten. 



Dinsdag 6 november is er een ouderavond over klassentaal. Er wordt een 

workshop gegeven aan de ouders die later door de leerlingen wordt gevolgd. 

e-VOlve gaat ook weer van start. Dit is voor leerlingen waarvan verwacht 

wordt dat de overstap van basisschool naar VO lastig zal zijn. Groevenbeek 

heeft hiervoor subsidie gekregen. Leerlingen hoeven niet automatisch te 

kiezen voor Groevenbeek, maar zijn wel welkom.  

Eind november zijn de Kijk- en Doe dagen. 

 

Ermelo 

Er wordt een ochtend gehouden voor leerlingen van het Speciaal Onderwijs, 

tijdens de sportdag zodat de school nagenoeg leeg is. 

De uitnodiging voor de gezamenlijke ouderavond op 14 november is de deur 

uit. Komende week wordt er nog een herinnering gestuurd. 

De verbouwing gaat gestaag door, wel is het lastig voor de Kijk- en Doe 

dagen. 

Voor de verschillende zwangerschapsverloven zijn vervangende docenten 

gevonden. Er is een studiemiddag geweest voor het personeel met als thema: 

21e -eeuwse vaardigheden. 

Ll van klas vier kader en basis zijn met hun stage begonnen. 

Leuk om te melden is dat Chinese les weer van start is gegaan, waaronder 

ook 6 ll van VMBO basis. 

De internationalisering is voor Havo 6 leerjaar 2 verplicht, maar voor VMBO-tl, 

2e jaars vrijwillig. 

Vraag van Tanja: Heeft theatergroep Helder een podium nodig voor 14 

november? Marjan vraagt dit na. 

 

5. OR zaken 

Omdat Rogier de OR definitief verlaten heeft wordt er 14 november bij de 

gezamenlijke ouderavond een oproepje gedaan voor nieuwe OR leden. 

Er worden bloemen geregeld voor Katja Verhagen en theatergroep Helder. 

Jan overlegt met Tanja of zij de opening van de avond wil doen. 

De ouderraadsleden heten de ouders welkom en schenken koffie. 

Jan stelt de ouders van de OR voor. Marjan vraagt aan Tanja om badges te 

regelen voor de ouderraadsleden. 

We zijn aanwezig om 19.00 uur. Aan het einde van de avond zal Yvonne de 

bloemen geven. 

 

6. Rondvraag 

Geen vragen 

 

7. Sluiting 20.40 uur. 

 

 



 

 


