
Notulen vergadering Ouderraad TVWO/Atheneum/HAVO d.d. 30 januari 2019 

 

Aanwezig:  Ronald Brouwer (directie), Henk Heerdink, Annemarie Muskee, Hans Pape,  

Wilma Scheffer (notulist), Heidi van de Vliert en Jancintha Warsen (voorzitter) 

Afwezig: Gabriela Ferrari, Brigitte Lap, Wouter van der Toorren (aspirant lid),  

Esther Duivenvoorde (aspirant lid) 

 

1. Welkom en opening 

Jacintha heet iedereen welkom. Gabriela zou de opening verzorgen, maar zij heeft zich vanwege ziekte af 

moeten melden. Zij heeft de opening echter doorgestuurd en deze wordt door Henk voorgelezen. Deze gaat 

over ‘Aleph’, de eerste letter van het Hebreeuwse “Alephbeet” en onze verbinding met God door Jezus. 

 

2. Formele agendapunten 

a) Algemene mededelingen: Van een aantal (aspirant)leden is geen afmelding gekomen. Dat is jammer.  

(Zie ook agendapunt 6, sluiting).  

b) Notulist volgende vergadering: Hans. 

c) Opening volgende vergadering: Ronald 

d) Er wordt kort besproken wie mee zullen gaan naar de aansluitende nieuwjaarsborrel. Wat het versturen van 

de kaarten voor ‘lief en leed’ betreft, wordt besproken waar de grens ligt. Besloten wordt dat er (in grote lijnen) 

een kaart zal worden gestuurd naar de langdurig zieken, alsmede naar de gezinnen waar een baby is geboren. 

 

De notulen van de vergadering van 12 december 2018 worden ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de 

uitgebreide verslaglegging door Heidi. Ronald geeft aan dat de notulen van de OR – i.v.m. de privacy (AVG) – 

eerst gecheckt worden alvorens deze op de site worden geplaatst. 

 

De voorzitter geeft aan dat zich nog een aspirant lid heeft gemeld. Jacintha zal de betreffende man vragen om 

bij de één na laatste vergadering aan te schuiven. 

 

Evaluatie van het Open Huis op 21 januari 2019. 

Er is wat verdeeldheid over de plaats waar de leden van de OR zouden moeten gaan staan, op de begane grond 

of op een verdieping. De herkenbaarheid door de blouses is goed. Er wordt afgesproken dat de OR volgend jaar 

beneden zal gaan staan. Er zijn redelijk wat gesprekken gevoerd. Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat 

een aantal ouders/kinderen het jammer vond dat er eigenlijk tijd ‘te kort’ was. Mensen kwamen vanwege de 

(korte) tijd niet aan de klassen op de verdiepingen toe, terwijl daar best het een en ander aan leuke activiteiten 

was georganiseerd. Er wordt gevraagd waarom het Open Huis op een avond wordt georganiseerd. Ronald geeft 

aan dat de motivatie voor bijvoorbeeld een zaterdag beduidend minder is. Een ieder zal voortaan zijn/haar eigen 

blouse ‘houden’.  

 

3. Kort vanuit de directie 

Ronald meldt dat mevr. T.B. weer langzaam is begonnen. Ook mevr. R.V. is weer langzaam aan het opbouwen. 

De school is een pilot gestart (Groevenbeek EIGEN), waarbij de leerlingen uit 2 Havo-klassen de keuze wordt 

gegeven welk vak zij op enig moment willen volgen, bijv. Wiskunde of Frans. De leerlingen kunnen ook zelf 

aangeven wanneer zij hun toets willen maken. Met de docenten is reeds een evaluatie geweest; zij staan hier 

positief tegenover. De evaluatie met de leerlingen volgt. Volgend jaar zullen waarschijnlijk drie Havo-klassen 

meedoen. Vanuit de vergadering wordt bevestigd dat het leerlingen enorm motiveert. Ronald stelt voor om 

hiervan een verdiepingsonderwerp te maken voor volgend jaar. Hier wordt mee ingestemd. 

 

Verder wordt vanuit de directie gemeld dat er een vacature voor roostermaker is. Deze persoon zal naast Mevr. 

Huisman worden aangenomen. 

 



4. Kort vanuit de ouderraad 

- Onderwerp ouderavond gezamenlijke ouderraden 2019/2020 

Hans heeft een suggestie voor ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Hans zal navraag doen voor een concrete 

invulling van de ouderavond. Henk heeft uit eigen kring ervaring met spreker Berthold Gunster (schrijver boek 

‘Omdenken’) en was hier erg enthousiast over. Hij gaat informeren. 

Het budget dat voor deze avond beschikbaar is, zal door Ronald worden uitgezocht en teruggekoppeld. Heidi 

doet een suggestie voor theatergroep ‘Bint’. Zij heeft hen reeds een mail gestuurd. Deze groep doet ook een 

interactief deel. Er wordt nog aangegeven dat het een informatieve avond moet zijn met een lach en een traan,  

dat tevens een avondje-uit gevoel geeft. 

- Groepsfoto. Omdat de groep niet compleet is, wordt besloten dit uit te stellen naar een ander moment. 

 

5. Rondvraag en actiepunten 

- Bij een herkansingsmoment is het voorgekomen dat een surveillant/docent 10 minuten te laat was en ook nog 

eerder stopte. Dit is uiteraard kwalijk en leerlingen dienen dit - als het aan orde is - eerst te melden bij de 

vakdocent en in tweede instantie bij Astrid van Buuren. 

- De vraag wordt gesteld of er een maximum aantal SO’s per dag mag worden afgenomen. Het overzicht 

daaromtrent ontbreekt. Ronald zal dit meenemen richting docenten, om dit in de gaten te houden. Sowieso 

wordt er door school over nagedacht om de bovenbouw SO vrij te maken.  

- Aan Magister blijken diverse (al dan niet handige) apps te kunnen worden gekoppeld. Ronald gaat dit met 

Wijnand terugkoppelen. 

- De Houses van TVWO zullen waarschijnlijk wat anders van opzet gaan worden, waardoor er meer ruimte komt 

om te ontwikkelen. De school wil hiervoor een pilot starten.  

 

6. Sluiting 

De voorzitter meldt dat zij het niet wenselijk vindt als leden zich niet afmelden voor een vergadering. Mede 

daarom zal Jacintha een groepsapp aanmaken. Voortaan dus – indien aan de orde – afmelden via de app. 

 

Er is vanavond geen verdiepingsonderwerp, omdat we aansluitend aan de vergadering naar De Dorpskamer gaan 

voor een nieuwjaarsborrel. We zullen daar ook afscheid nemen van Wijnand Spring in ’t Veld als lid van de OR. 

 

 

ACTIEPUNTENLIJST 

 

Wat Voor wanneer Wie 

   

Aspirant lid uitnodigen voor één na laatste vergadering  Jacintha 

Verdiepingsonderwerp: Groevenbeek EIGEN Volgend schooljaar Ronald 

Nagaan wat het budget is voor de gezamenlijke ouderavond 27 maart Ronald 

Verder informeren naar ontwikkelingspsycholoog Steven Pont 27 maart Hans 

Verder informeren naar spreker Berthold Gunster 27 maart Henk 

Verder informeren naar theatergroep ‘Bint’ 27 maart Heidi 

Maximum aantal SO’s per dag (terugkoppelen met docenten)  Ronald 

Overleg met Wijnand over het koppelen van apps in Magister  Ronald 

Aanmaken groepsapp OR TVWO/Atheneum/Havo z.s.m. Jacintha 

Wanneer en bij wie is de jaarlijkse bbq? 27 maart allen 

Het maken van een groepsfoto van de OR-leden zodra compleet allen 

 

BELANGRIJKE DATA 

21 februari, 18:30uur  Etentje bij De Marktmeester in Putten 

27 maart   5e vergadering 

12 juni     6e vergadering, aansluitend zomerborrel 

 


