
Notulen vergadering ouderraad VMBO Ermelo-Putten d.d. 24 oktober 2017 

Aanwezig:  Greet van de Pol, Jan van Kruistum, Sandra van Wijk, Annemiek Bruggeman, 
  Marion Verheij, Yvonne Lammers, Marjan Kiewiet, Michel van de Visser, Henny Reijers, 

Esther Heijboer 
Afwezig:  Tanja Huisman, Rogier Peetoom 
 ________________________________________________________________________________ 
 

1. Opening en welkom 
• Jan opent de vergadering met ‘draag elkanders lasten’. 
• De locatie Putten heeft 2 nieuwe OR-leden: Henny Reijers en Michel van de Visser,  

de OR-leden hebben zich voorgesteld. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
Punt 6 wordt naar voren geschoven en wordt hiermee punt 4, de andere agenda punten 
schuiven hiermee evenredig een plaats op.  
 

3. Vaststellen van de notulen vorige vergadering d.d. 5 september 2017 
 

4. Keuze onderwerp: Groevenbeek Next door André Peter IJzerman. 
André Peter vertelt ons over een nieuw onderwijs concept: Groevenbeek Next.  
De geplande start van Groevenbeek Next is in augustus 2018. Het uitgangspunt is dat 
leerlingen ´s morgens les krijgen in de kernvakken, (Nederlands, Engels, Wiskunde, 
godsdienst en Lichamelijke opvoeding)  en de middag invullen met Next uren. Next uren 
worden ingevuld door het leren vanuit de leervraag van de leerling. Zij zullen in overleg 
met de coach een leervraag  met bijbehorende doelen stellen en van hieruit gaan 
zoeken/ onderzoeken naar antwoorden. De inschatting is dat de leerling hierdoor meer 
vakkennis krijgt dan bij het onderwijs dat op dit moment aangeboden wordt, omdat hun 
motivatie enorm toeneemt.     
De OR-leden stellen kritische vragen over de haalbaarheid en hoe je de geschiktheid per 
leerling gaat bepalen; niet alle leerlingen zullen baat bij Groevenbeek Next hebben. 
De gezamenlijke conclusie is dat het een goed bedacht concept is met veel 
mogelijkheden voor de leerlingen.  

  
5. Mededelingen directie 

 
Putten 

• Stichting Gideon heeft bijbeltjes uitgedeeld aan de leerlingen van leerjaar 1 
• Maandag 23 oktober jl. was de opening van ‘de gezonde schoolkantine’ het was een gezellige 

opening met voor de iedereen een gezonde smoothie en sport en spel activiteiten. De lunch 
gerechtjes worden verzorgd door leerlingen van zorg en welzijn en worden in de kantine 
aangeboden voor schappelijke prijzen. 

• Donderdag 26 oktober is de tafeltjes middag met de basisscholen. 
• Vrijdag 27 oktober beginnen de vrijdagmiddag activiteiten voor leerjaar 1 en 2 weer. Dit jaar 

zijn er 2 nieuwe activiteiten: Chinees en kleding maken. De helft  van de leerlingen heeft zich 
ingeschreven. 

• Van 6 tot en met 10 november aanstaande zijn de activiteitenweken in Putten en in Ermelo. 
• In november zijn er weer ‘kijk en doe dagen’ voor de basisscholen. Er is één keer een ‘kijk en 

doe dag’ voor de leerlingen van speciaal onderwijs, deze is op de dag van de sportdag zodat 
het lekker rustig is in school. 

• De groepsplanbesprekingen zijn geweest. 



Ermelo 
• Alle brugklassen hebben een dansmiddag gehad, als afsluiting van de eerste periode op 

Groevenbeek.  
• De vacatures voor wiskunde en beeldend zijn ingevuld, er is nu wel een vacature voor Duits. 
• De stageweken voor leerjaar 4 van Ermelo en Putten zijn begonnen. 
• Binnenkort brengt de bovenbouw weer een bezoek aan Landstede voor kennismaking met 

de vervolgopleidingen. 
• De intake voor de faalangst/examentrainingen zijn gestart. 
• De directie is schoolbreed aan het werk aan het privacybeleid van school. Michel geeft aan 

hier onlangs een cursus in te hebben gevolgd en wel wil meedenken met school. De planning 
is dat het privacybeleid 1 mei 2018 is vast gelegd. 

 
6. OR zaken 

• De gezamenlijke ouderavond op woensdag 15 november wordt dit jaar georganiseerd 
door de OR van HAVO-Atheneum, wij hoeven geen koffie te schenken of welkom te 
heten, wel worden wij allemaal verwacht op deze avond. Mogelijk wordt er nog hulp van 
ons verwacht om gespreksgroepjes te begeleiden of na afloop een hapje en een drankje 
te serveren, als dit zo is dan horen wij dit nog. Sandra geeft aan deze avond verhinderd 
te zijn en meldt zich bij deze af voor de ouderavond. 

• De planning voor de overige activiteiten wordt na de vergadering door de locaties 
afzonderlijk doorgenomen.  

 
7. Rondvraag 

• Marjan wil graag weten wanneer er meer informatie gegeven wordt over het 
uitwisselingsprogramma met Duitsland. Zij kan het beste een mail naar de mentor 
sturen. 

• Henny heeft geen vraag, maar geeft wel aan dat zij een goed gevoel heeft over de OR na 
deze eerste vergadering. Hier zijn wij allemaal blij mee. 

 
8. Sluiting 

• Jan sluit de vergadering af. 
• De volgende vergadering is dinsdag 16 januari 2018 om 19.30 uur locatie Ermelo. 


