
Notulen vergadering ouderraad VMBO Ermelo-Putten d.d. 20 maart 2018 

Aanwezig:  Greet van de Pol, Jan van Kruistum, Sandra van Wijk, Rogier Peetoom,  
 Marjan Kiewiet, Henny Reijers, Esther Heijboer 
Afwezig:  Tanja Huisman, Yvonne Lammers, Michel van de Visser, Annemiek Bruggeman,  
 Marion Verheij  
 ________________________________________________________________________________ 
 

1. Opening en welkom 

 Jan opent de vergadering met het gedicht “Mijn naam is niet belangrijk”. 
 
 

2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 16-01-2018 en de agenda. 
 
 

3. Mededelingen directie 
 

Ermelo 

 Tanja kan helaas niet aanwezig zijn bij deze vergadering, zij heeft haar punten wel 
doorgegeven, deze zijn hierna wel opgenomen in dit verslag. 

  Inschrijvingen van nieuwe leerlingen: Voor VE zijn we heel tevreden. Vorig jaar 253 
aanmeldingen, dit jaar 256. Daarvan zijn er 23 aanmeldingen voor Next. Dat betekent dat er 
met 1 klas gestart kan worden. 

 Vanaf 1 mei zijn er docenten die vertrekken of met zwangerschapsverlof gaan. Deze 
vacatures hebben we gelukkig op kunnen vullen. Voor het komend jaar zijn we de vacatures 
in beeld aan het brengen. Dit hangt ook van de keuzes die leerlingen maken in hun 
vakkenpakketten. 

 Afgelopen week is de directie naar Schotland geweest. We bezochten een school waar 
inclusief onderwijs gegeven wordt. Dat gaat nog verder dan passend onderwijs. Het betekent 
veel differentiatie. Ook was de school goed op weg met formatieve toetsing ( veel feedback 
aan leerlingen, minder toetsen en cijfers). Boeiend om te zien. 

 Deze week zijn de rapportbesprekingen. Altijd een spannende tijd omdat we streven naar zo 
min mogelijk doublures. Sommige leerlingen moeten nog van ver komen en we moeten soms 
alles op alles zetten om dit goed te begeleiden. Maar we gaan ervoor. 

 Met het mbo zijn we druk in gesprek over de arbeidsmarkt. Het is zo jammer dat zo weinig 

leerlingen kiezen voor een opleiding in de techniek of in de zorg. Daar liggen voor de 

komende jaren duizenden banen open. We zijn als vmbo’s, mbo en bedrijfsleven druk bezig 

om te kijken of we daar op enige manier verandering in kunnen brengen.  

  



Putten 

 Voor het aankomende schooljaar hebben zich 107 nieuwe leerlingen ingeschreven, hier zijn 
we erg blij mee. 

 Het bijkomende voordeel van dit aantal is dat er weer 6 klassen gevormd kunnen worden, 2 
klassen per niveau. 

 Vorige week was de activiteitenweek, het was een leuke week met heel veel diverse 
activiteiten. 

 Afgelopen donderdag was de Raad van Toezicht op bezoek. Zij hebben informatie gekregen 
over de ondersteuning van locatie Putten. De reactie van de Raad van Toezicht was zeer 
positief. 

 Op dit moment is er een algemeen actie moment voor geldinzamelingen. Alle afdelingen 
houden acties om geld in te zamelen voor Charis 

 De vrijdagmiddag activiteiten zijn afgerond. 

 De leerlingen van leerjaar 2 zijn op dit moment bezig met hun profielkeuze. 

 Aanstaande donderdag is de bedrijvenroute in Putten. 

 Vanmiddag zijn de rapportbesprekingen geweest 

 De paasviering is dit jaar in de aula, eerst voor de onderbouw en daarna voor de bovenbouw. 

 Hans Wassink is druk bezig met netwerken met de bedrijvenkring in Putten. 

 De voortgang van Groevenbeek Next is in het kort besproken. 

 De doorstroom leerling begeleiding voor leerlingen van groep 8 naar klas 1 is een groot 
succes. Er nemen 26 leerlingen deel aan deze begeleiding, zij hebben zichtbaar profijt van 
deze begeleiding. 

 
4. OR zaken 

 Evaluatie schaatsen / zwemmen 
De voortgang van de dag met de hevige storm is besproken, met name de communicatie van 
school naar de ouders.  
Er wordt nu een protocol voor crisissituaties gemaakt, hierin wordt zeker opgenomen hoe 
school in het vervolg naar ouders communiceert. 

 
  

5. Rondvraag 

 Henny: De wintersportdag en de ouderavond lagen wel erg kort op elkaar, hierdoor was 
er geen tijd om naar het verhaal van de wintersport te luisteren omdat de ouders direct 
door naar school moesten voor de ouderavond. School is zich hiervan bewust, dit had te 
maken met een verschuiving van de wintersportdag in de activiteitenweek. In het vervolg 
zal dit ook weer anders gepland worden. 

 Sandra: Wanneer is er meer duidelijkheid over het examen programma? Hierover kan zij 
het beste contact opnemen met de mentor. 

 Henny: Wanneer krijgen de leerlingen het boekje met de profielkeuze? De profielkeuze 
gaat dit jaar digitaal, de mentor/decaan zal hier meer over vertellen. 

 
 

6. Sluiting 

 Jan sluit de vergadering af. 

 De volgende vergadering is dinsdag 15 mei 2018 om 19.30 uur locatie Ermelo. 


