
Notulen vergadering ouderraad VMBO Ermelo-Putten d.d. 16 januari 2018 

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

1. Opening en welkom 
• Jan opent de vergadering  

 
 

2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 24-10-2017 en de agenda. 
 
 

3. Mededelingen directie 
 

Ermelo 
• De activiteitenweek is deze week, de invulling van deze week is heel divers. Bijvoorbeeld de 

beroependag, kunst projecten en sportieve activiteiten. 
• In de afgelopen periode zijn de doorstroom-cijfers bekeken, wij doen het over het algemeen 

goed. 
• De aanbesteding voor de aannemer, voor de nieuwbouw voor Groevenbeek Next, is vandaag 

geweest. De bouw start na de examens in mei van dit jaar en de planning is dat de bouw 
tegen het eind van het jaar 2018 wordt afgerond. 

 
Putten 

• De griepgolf heeft helaas ook het team van Putten bereikt, daarom is er vandaag een brief 
naar de ouders uitgegaan over mogelijke uitval van lessen. 

• Alle vacatures zijn inmiddels ingevuld. 
• De kerstviering is met de klassen in de lokalen gevierd. Iedereen was heel positief over de 

kerstviering. 
• Sinds oktober zijn er vergaderingen om het verloop van groep 8 naar de eerste te 

stroomlijnen voor leerlingen met extra zorg. De leerlingen worden 2 middagen per week 
begeleid, 1 middag wordt op Groevenbeek verzorgd, de andere middag besteden zij op hun 
basisschool aan een duidelijk voorafgestelde opdracht. Hiermee zorgt Groevenbeek  voor 
een behoorlijk breed programma om de overgang voor de leerlingen goed te begeleiden. 

• Afgelopen week is het gala van de onderbouw geweest en deze week is het gala van klas 3. 
• De ouders hebben een brief ontvangen waarin gevraagd wordt om tijdens ouderavonden, 

gala en andere activiteiten de Korenlaan vanaf de Bosrand in te rijden. Hiermee zal de 
overlast minder zijn voor de buurtbewoners. De buurtbewoners hebben deze brief ook 
ontvangen zodat zij weten dat wij er als school alles aan doen om overlast te beperken. 

• De rekentoets is geweest. 
• 29 Januari aanstaande is het open huis. 
• Voor het nieuwe goede doel CHARIS zijn sollicitatie gesprekken met leerlingen geweest. Er 

zijn nu 3 leerlingen per afdeling geselecteerd die mee gaan om dit goede doel te bezoeken. 
Het is een leuke, gemotiveerde groep leerlingen. 

• Vandaag zijn collega’s naar Duitsland geweest om de leerlingen van Groevenbeek te matchen 
met de Duitse leerlingen voor het uitwisselingsprogramma.  

 
 



 
4. Leerlingenzorg 

Tanja Huisman heeft de leerlingenzorg toegelicht. 
Doel bij alle ondersteuning op Groevenbeek is dat we zorgen dat leerlingen in ontwikkeling 
blijven en dat de leerling, zo snel als haalbaar is, weer in de reguliere route zonder 
ondersteuning mee kan doen. We kunnen op school veel ondersteuning bieden. Maar bij 
voor school te complexe problematiek adviseren we om extra hulp in te schakelen.   
 

5. OR zaken 
• Open huis 

In Ermelo gaat de OR, net als in Putten al gedaan wordt, koffie schenken tijdens het open 
huis. 
 

• Evaluatie gezamenlijke ouderavond 
De inhoud van de avond was interessant. 
Helaas was de manier van presenteren van de avond erg saai en monotoon. 
Volgend jaar willen we Theater Helder weer uitnodigen voor de gezamenlijke 
ouderavond. 
 

• Evaluatie gala avonden 
De gala avond van Ermelo wordt door de OR van Ermelo separaat besproken. 

 

  
6. Rondvraag 

• Rogier vraagt zich af of het voor de OR handig is om gebruik te maken van een  
Dropbox-account. Er wordt gezamenlijk besloten dat dit niet nodig is. 

 
 

7. Sluiting 
• Jan sluit de vergadering af. 
• De volgende vergadering is dinsdag 20 maart 2018 om 19.30 uur locatie Ermelo. 


