
 

Notulen vergadering Ouderraad TVWO/Atheneum/HAVO – 12 september 2018 

Aanwezig: Ronald Brouwer, Jacintha Warsen (voorzitter), Hans Pape, Wilma Scheffer, Heidi van de Vliert, 
Gabriela Ferrari (notulist) 

Afwezig met kennisgeving: Henk Heerdink, 

 
1. Opening 

Jacintha neemt het voorzitterschap over van Hélène. Zij heet iedereen welkom en leest een tekst van Toon 
Hermans voor als opening. 

Hélène en Saskia zijn afgetreden en, onverwacht, ook Wijnand, omdat hij geen kinderen meer op 
Groevenbeek heeft. Dit maakt dat werving van nieuwe Ouderraadsleden nodig is. Dit punt wordt vandaag 
besproken. 

We starten met een rondleiding van Ronald om de stand van zaken rondom de verbouwing te zien. 

 
2. Formele agendapunten 

a. Algemene mededelingen: geen. 
b. Notulist volgende vergadering: Hans. 
c. Opening volgende vergadering: Wilma 
d. Verslag vorige vergadering (23 mei): geen opmerkingen. Verslag vastgesteld. 
e. Actielijst: alle acties zijn uitgevoerd. 

 
3. Vanuit de directie 

● Het schooljaar begon met een groot probleem met het rooster omdat de vaste roostermaker door 
ziekte eerder uitviel dan verwacht. Vooral de bovenbouw heeft er last van omdat de school kiest om 
de instromers en onderbouw prioriteit te geven, zodat zij meer rust krijgen. Een extern bedrijf is 
ingehuurd om voor 1 oktober de problemen op te lossen. De verwachting is dat alle problemen na de 
herfstvakantie opgelost zullen zijn. 

● Openstaande vacatures zijn allemaal ingevuld, wat tegenwoordig een bijzondere situatie is. De 
laatste nieuwe docent – Drama – start na de herfstvakantie. 

● De intentie is om in de volgende vergadering de bouwtekeningen te presenteren van het nieuwe 
schoolplein. 

● Ouderavond maandag 1 oktober voor leerjaar 1: het zou fijn zijn als een aantal ouders van de 
Ouderraad, herkenbaar, eerder aanwezig is om ouders te ontvangen. Ronald zorgt dat de 
overhemden, de naambadges en een statafel klaar worden gezet. Ronald vraagt aan Klaas of hij 
kan vertellen in de ouderavond wat de rol is van de OR leden, dat het niet te vergelijken is met de 
Ouderraad van de basisschool, en een paar verdiepingsonderwerpen kan benoemen om ouders te 
‘triggeren’.  

 
4. Vanuit de Ouderraad 

● Rooster vergaderingen en andere belangrijke data 
De volgende data worden vastgelegd: 
31 oktober – 2e vergadering 
12 december – 3e vergadering, aansluitend kerstborrel (Wijnand uitnodigen) 
30 januari – 4e vergadering 
21 februari – eten met de Ouderraad 
27 maart – 5e vergadering 
12 juni – 6e vergadering, aansluitend zomerborrel 
BBQ, datum wordt later besloten 



● Werving nieuwe leden Ouderraad 
Dit punt is vandaag al besproken. Wilma, Gabriela en Heidi zullen er aanwezig zijn, en eerst bij de 
statafel staan, later in de eerst rij gaan zitten voor de herkenbaarheid. 

● Commissie ouderavond van de gezamenlijke ouderraden 
Dit schooljaar is de Ouderraad van VMBO aan de beurt om de ouderavond te organiseren. Wilma 
neemt contact met OR VMBO met de vraag wanneer ze gaan vergaderen om dit te bespreken. 
Hans wil daarbij aanwezig zijn om mee te denken. 

 
5. Brainstormen verdiepingsonderwerpen 

De onderwerpen voor de komende vergaderingen worden vastgesteld. Ze staan onderaan vermeld. Ronald 
laat Jacintha weten wanneer de gasten beschikbaar zijn. Het beste zou zijn wanneer mevrouw Huibers als 
eerste komt (op 31 oktober) vanwege de actualiteit van ‘haar’ onderwerp. 

 
6. Rondvraag 

● De Ouderraad zou af een toe een stukje in het nieuwsbrief kunnen schrijven, voor de 
herkenbaarheid van de Ouderraad. Jacintha schrijf de eerste keer. Ronald geeft aan wanneer zij de 
tekst moet aanleveren. Wilma schrijft de tweede keer. 

● Er zijn vragen gekomen over de uitwisselings- en cultuurreizen, de bekostiging daarvan. Ronald 
vertelt dat sommige ouders kunnen vanuit de EU de kosten (deels) betaald krijgen, sommige vanuit 
de gemeente. De school is bezig om een Fonds in te richten om deze reizen voor ouders te 
faciliteren. 

● Het verzoek komt om de docenten te benadrukken dat ze niet een dag van tevoren op Magister het 
huiswerk plaatsen. 

● Je leest in de media de laatste tijd dat onder leerlingen veel burn-out voorkomt. Wat doet de school 
eraan? Ronald vertelt dat er een zorgteam is, met zorgcoördinator, dat probeert burn-out voor te zijn. 
Het is wel een interessant maar gevoelig en beladen onderwerp. Bij (verdenking van) depressiviteit 
wordt snel een buiten instantie ingeschakeld. We besluiten dit onderwerp als verdiepingsonderwerp 
te behandelen in de Ouderraadvergaderingen. 

● De foto’s van de leden van de Ouderraad zijn weggehaald van de website. We zouden een 
groepsfoto kunnen maken om “een gezicht” te krijgen. We wachten tot er nieuwe leden er zijn. 

● Twee leden uiten hun zorg over de themaklassen, in het bijzonder over de techniekklassen. Bij één 
techniekklas beoordeelt de docent zo streng dat kinderen die houden van techniek en daarom heel 
bewust voor deze klas hebben gekozen, komen nu gefrustreerd en verdrietig thuis. Dit zorgt dat het 
tegenovergesteld bereikt wordt door deze klassen (plezier in techniek laten ‘bloeien’ en ontwikkelen). 
In het algemeen bespreken hoe de kinderen in de brugklas ontvangen worden op Groevenbeek. We 
besluiten dit onderwerp als verdiepingsonderwerp te behandelen in de Ouderraadvergaderingen 

 
7.  Sluiting. 
Jacintha dankt iedereen en sluit de vergadering. 

 
Actielijst vergadering van 12 september: 

● Ronald zorgt dat op de ouderavond voor de 1e leerjaar een statafel, de overhemden en de 
naambadges worden klaargezet. 

● Ronald vraag Klaas of hij namens de Ouderraad een woord kan doen op de ouderavond. 
● Heidi, Wilma en Gabriela aanwezig bij de ouderavond voor het 1e leerjaar op 1 oktober 
● Ronald vraagt mevrouw Huibers om het verdiepingsonderwerp van de volgende vergadering te 

komen presenteren/bespreken. 
● Wilma vraagt de Ouderraad van de VMBO wanneer zij gaan vergaderen om de ouderavond te 

organiseren. 
● Hans zal daarbij aanwezig zijn om mee te denken. 
● Ronald vraagt de gasten voor bij de verdiepingsonderwerpen over hun beschikbaarheid. 
● Ronald vertelt Jacintha wanneer zij de tekst voor het nieuwsbrief moet aanleveren. 
● Jacintha schrijft de eerste tekst voor de nieuwbrief, Wilma de tweede tekst. 
● Allen: wanneer er nieuwe leden verworven zijn, een groepsfoto maken voor de website van de 

school. 
● Jacintha nodigt Wijnand uit voor de jaarlijks kerstborrel 

 
  



Belangrijke data: 
31 oktober – 2e vergadering 
12 december – 3e vergadering, aansluitend kerstborrel (Wijnands uitnodigen) 
30 januari – 4e vergadering 
21 februari – eten met de Ouderraad 
27 maart – 5e vergadering 
12 juni – 6e vergadering, aansluitend zomerborrel BBQ, datum wordt later besloten 
BBQ, datum wordt later besloten 

 
Geplande verdiepingsonderwerpen 

● Overgang van basis- naar middelbare school, verwachtingen van een 1e jaar leerling, met mevrouw 
Huibers 

● Burn-out bij leerlingen: wat doet school aan preventie en zorg, hoe kan de school hierin zich 
profileren, met de Zorgcoördinator 

● Huiswerkbegeleiding, met Tanja Huisman 
● Christelijke identiteit, met Leo Duifhuizen 


