
Notulen vergadering ouderraad/VMBO Ermelo-Putten d.d. 5 september 2017 

Aanwezig:  Tanja Huisman, Greet v/d Pol, Jan van Kruistum, Sandra van Wijk, Annemiek Bruggeman, 
Marion Verheij, Yvonne Lammers, Esther Heijboer 

Afwezig:  Marjan Kiewiet, Rogier Peetoom 
 ________________________________________________________________________________ 
 

1. Opening en welkom 
Jan opent de vergadering met “schrijven in het zand”. 
Voor als je interesse hebt in meer verhalen: christelijkeverhalen.nl 
 

2. Vaststellen van de agenda 
 

3. Vaststellen van de notulen vorige vergadering d.d. 9 mei 2017 
  

4. Mededelingen directie 
 
Putten 

• Alle leerlingen en collega’s zijn in goede gezondheid gestart. 
• Alle I-pads voor leerjaar 1 waren er wel, helaas miste er van 50 stuks een IP-account. School 

heeft hier geen negatieve reacties van ouders op gehad. 
• Kamp van leerjaar 1 is goed verlopen, ze hadden er prachtig weer bij. 
• In leerjaar 1 is een leerling met de ziekte van Duchenne begonnen, hij is afhankelijk van een 

rolstoel. Hij is wel mee geweest op kamp. 
• Leerjaar 3 is gestart met een introductie sportdag, deze dag is goed verlopen. 
• De schoolfotograaf is geweest, hij had alles erg goed voor elkaar, mede hierdoor was er een 

prima verloop van de dag. 
• Aankomende 4 dinsdagavonden zijn de informatie avonden er weer voor de ouders. 
• Na de herfstvakantie start de gezonde schoolkantine, dit wordt verzorgd door de leerlingen. 

Het is eerder verzorgd door Proson, dit werd te duur voor school. 
• Van Dijks boekenhuis heeft problemen met de licenties, dit probleem is bijna verholpen. 
• Voor leerjaar 1 en 3 is life @ school weer begonnen.  
• Er is op Groevenbeek 1 bewerkelijke basisklas die een apart programma van life @ school 

volgt. Dit betreft een klas in leerjaar 2. 
• Het goede doel van dit jaar is CHARIS. De exacte invulling zal nog verder vormgegeven 

worden. 
 
  



Ermelo 
• Bij de start van het nieuwe schooljaar bleken er op nog onverklaarbare wijze wat leerlingen 

niet goed ingedeeld te zijn, maar uiteindelijk is alles goed gekomen 
• Leerlingen uit de derde klas zijn het afgelopen schooljaar al naar CHARIS geweest. Er wordt 

bekeken of een werkweek CHARIS ook voor de andere afdelingen mogelijk is. 
• Leerlingen van de Rietschans doen (al jaren) examen op Groevenbeek. Fijn dat zij op die 

manier een echt diploma in ontvangst kunnen nemen. Binnenkort is er overleg tussen de 
docenten van Rietschans en Groevenbeek. 

• Op dit moment zijn er 2 vacatures, voor wiskunde en voor beeldend; wiskunde is mogelijk al 
bijna ingevuld. 

• Voor leerjaar 1 vervalt Scapino, hiervoor komt een andere invulling met dans. 
• De OR van AH heeft een onderwerp voor de gezamenlijke ouderavond ingebracht: Het 

verwende kindsyndroom. 
• Een aantal leerlingen kon geen account aanmaken voor de I-pad. Leerlingen moeten 

minimaal 12 jaar zijn, dus soms moet de geboortedatum aangepast worden. Dit staat ook in 
de beschrijving van de ICT afdeling. 

 
OR-vergaderingen 

• Is er interesse om het jaarlijkse etentje van de OR te verplaatsen? De leden van de OR vinden 
de laatste vergadering een prima moment, het etentje blijft staan op de laatste vergadering. 

• Tanja heeft een voorstel om de volgende keuze-onderwerpen tijdens de reguliere avonden 
aan bod te laten komen: 
 Huiswerkbegeleiding (Tanja Huisman) 
 Vakwerkplan en studiewijzers 
 Nieuwbouw (Ronald Brouwer) (André Peter IJzerman voor VE) 
 Duurzaamheid (Astrid van Buuren) 
 Identiteit (Leo Duifhuizen) 
 Voorbereiding open huis 
De onderwerpen zijn kort besproken en Tanja gaat kijken wat de mogelijkheden zijn. 

• De voorbereiding voor het open huis is besproken, in Putten verloopt deze goed voor de 
leden van de OR, voor Ermelo is de optie besproken om net als in Putten koffie/thee/fris te 
schenken en iets lekkers uit te delen. De OR leden van Ermelo bespreken de invulling verder 
onderling buiten deze vergadering. 

 
5. OR zaken 

• Esther gaat proberen om de notulen dit jaar te verzorgen. 
• De planning voor de activiteiten volgens de jaarkalender wordt na de vergadering door 

de locaties afzonderlijk door genomen. 
• Na de vergadering van de OR-AH weet Jan meer over de hulp die van ons verwacht 

wordt tijdens de gezamenlijke ouderavond op woensdag 15 november 2017. 
 

6. Tevredenheidsonderzoek VE en VP 
• Het onderzoek is besproken. 

Ouders waarderen met name de veiligheid op school. Ook de inhoud van de lesstof 
wordt als positief gezien. 

• Er komen geen harde actie-punten tijdens de bespreking naar boven die school op 
zou moeten pakken. 

• In de laatste activiteitenweek van schooljaar 2016-2017 is er door een klas leerlingen 
gewerkt volgens een nieuwe onderzoekende manier van leren. Leerlingen moesten 
hier erg aan wennen, maar vonden het uiteindelijk wel leuk. 

 



7. Rondvraag 
• Sandra: De uitslag van de rekentoets met namen en bijbehorende cijfers is op de 

groepsapp van de klas van haar zoon terecht gekomen. Dit is absoluut niet de 
bedoeling, graag contact opnemen met de heer Adams, omdat het bovenbouw 
betreft gaat hij hierover. 

• In het eerste mentor uur heeft een vriendje van haar zoon op HAVO/VWO een A-4tje 
met “wie ben ik” gemaakt, dit vindt zij erg positief, wordt dit bij iedere mentor 
gedaan?  Ja, in principe is er in iedere klas iets dergelijks in het mentoruur, dit hoort 
bij het mentoraat. 

• Marion: moeten alle verslagen geprint ingeleverd worden of mogen deze ook 
gemaild worden? De verslagen kunnen ook gemaild worden, vaak heeft dit zelfs de 
voorkeur. 

 
8. Jan sluit de vergadering 

• De volgende vergadering is dinsdag 24 oktober 2017 om 19.30 uur locatie Ermelo. 


