
 

Notulen vergadering Ouderraad TVWO/Atheneum/HAVO  
Woensdag 6 november 2019 aanvang: 19.30 uur (locatie: personeelskamer) 
 
Aanwezig: Jacintha Warsen (voorzitter), Brigitte Lap (notulist) Wilma Scheffer, Heidi van de Vliet en Henk 
      Heerdink 
 
Afwezig: Ronald Brouwer, Gabriëlla Ferrari, Hans Pape, Wouter van der Toorren, Esther Duivenvoorde en 
   Annemarie Muskee 
 
Klaas van der Groep neemt waar voor Ronald Brouwer 

 
 

1. Opening 
Klaas geeft een toelichting over deze bijzondere dag. De begrafenis van collega Herro Hijlkema. Jacintha 
heet iedereen welkom en Henk verzorgt de opening.  
 

2. Formele agendapunten 
a. Algemene mededelingen 

Dit is de laatste vergadering van Wilma Scheffer. Zij heeft aangegeven om te stoppen met de 
ouderraad. Er is een opvolger die zich aangeboden heeft. Zij wordt door Jacintha benaderd. 

b.  Notulist volgende vergadering. Hans Pape wordt hiervoor gevraagd door Jacintha. 
c.  Opening volgende vergadering. Annemarie Muskee wordt hiervoor gevraagd door Jacintha. 
d.  Notulen/afspraken vorige vergadering d.d. 18 september 2019:  

- datumprikker voor februari wordt verstuurd voor de borrel. 
- het gala blijft in de onderbouw in dezelfde vorm bestaan. Voor de bovenbouw wordt de opzet 
veranderd. 
Verslag vastgelegd. 

 
a. Vanuit de directie 

- Veel lesuitval onder andere door ziekte en lerarentekort. Met name Nask en biologie. Voor Engels is 
een docent vertrokken ivm andere betrekking. Volgende week rapportbesprekingen en vanuit CAO 
heeft docent recht op ontwikkeldagen. Hierdoor genoodzaakt leerlingen vrij te geven.  

- Een ouder heeft een gesprek aangevraagd met de ouderraad in verband met veel lesuitval. We 
hebben afgesproken dat, zoals Gabriella reeds had aangeboden, het gesprek aan te gaan. Mochten 
er zaken zijn, dat er vervolgens wordt doorverwezen naar Ronald of Klaas.  

- Visitatie TTO leerlingen heeft 5-11-19 plaatsgevonden. Zeer positieve beoordeling gekregen 
(uitdagend, voldoende native speakers, iedere docent is taaldocent, doorstroming) Tips: stages 
bovenbouw meer criteria formuleren. En de afstroom is gem 30%. Aan de hoge kant.  

- WOTS (We own the school) -> Klaas geeft een toelichting over de gespreksonderwerpen en de 
stellingen die zijn gedeeld, zoals bijv: 
1. Regie tijd en rooster – ik kies per dag aangeboden lessen 
2. Reflectief leren – zelf reflecteren en dan bespreken met je mentor/coach 
WOTS wordt verder uitgediept en mee verder gegaan.  

 
 

b. Vanuit de Ouderraad 
Puntjes op de i voor de ouderavond gezamenlijke ouderraden schooljaar 2019-2020 

- Ronald verzorgt de opening. Er zijn twee leerlingen van 5,6 VWO die de opening willen doen. Helaas 
is dit niet passend in het programma 

- Alle leden van de Ouderraad graag om 18.45 uur aanwezig op 20 november aanstaande. Taken 
worden dan ter plekke verdeeld (verzorgen koffie / thee, evt, parkeerbegeleiding, ontvangst entree)  

- Er wordt nog gevraagd of de overzijde parkeerplaats van Prozon mag worden gebruikt (Heidi). 
 



Vervanging Jacintha als voorzitter  
Hier zijn nog geen reacties op gekomen. Volgende vergadering wordt dit wederom in de groep besproken.  
 
Afscheid van Wilma Scheffer 
Er wordt aandacht geschonken aan het vertrek van Wilma Scheffer. Na 4 jaar lid te zijn geweest van de 

ouderraad. Leerzaam proces geweest en hierdoor betrokkenheid met Groevenbeek en fijne contacten. Dank 

namens Wilma.  

 
e. Rondvraag / w.v.t.t.k. 

- 
 
 

f.  Sluiting. 
Jacintha dankt iedereen en sluit de vergadering. 
 
Actielijst vergadering: 

 Alle leden nadenken overnemen voorzitterschap van de Ouderraad van Jacintha 

 Alle leden iets eerder en herkenbaar (met overhemd) aanwezig zijn bij de Ouderavond op 20 november om 
18.45 uur 

 Alle leden meedenken over nieuwe verdiepingsonderwerpen 

 Allen een datum prikken voor ons jaarlijks eten en BBQ 
 
Belangrijke data: 

 18 september – 1e ouderraadvergadering (geen verdiepingsonderwerp) 

 6 november – 2e ouderraadvergadering – verdiepingsonderwerp “Groevenbeek Eigen” 

 8 januari  – 3e ouderraadvergadering + nieuwjaarsborrel 

 20 januari – Open Huis Groevenbeek Ath./Havo voor groep 8 

 4 maart – 4e ouderraadvergadering – verdiepingsonderwerp “Vakkenpakketkeuze” 

 ??? – eten met de Ouderraad 

 22 april – 5e ouderraadvergadering 

 17 juni  – 6e ouderraadvergadering 

 BBQ 
 
Verdiepingsonderwerp Groevenbeek Eigen 
 
Jenneke van der Kolk sluit aan. Teamleider onderbouw Havo 
Zij geeft een toelichting over Groevenbeek Eigen. Betreft onderbouw havo 2 en 3. Vorig jaar pilot. Op dit 
moment 4 klassen (2 klassen 2e jaar en 2 klassen 3e jaar). Reden van ontstaan – te veel huiswerk Havo 2, 3 
en leerlingen stapten terug naar VMBO. Standaard een uur les maar is niet voor iedere leerling toereikend.  
Structuur blijft behouden. Er worden 2 blokuren per week ingepland voor Groevenbeek Eigen. 
Docenten aanwezig, instructies worden gegeven, vragen kunnen worden gesteld, huiswerk kan worden 
gemaakt of je werkt vooruit. Ieder op zijn/haar eigen tempo. Welke les heb je nodig, of ga je huiswerk maken. 
Meer huiswerk op school en minder thuis. Leerlingen vinden dat prettig. En je kunt meer uitleg krijgen 
Alleen repetities (bij onvoldoende cijfer moet je herkansen). Daarbij worden er wel individuele leerroutes 
samengesteld als bijvoorbeeld 5 op wiskunde het max haalbare is. Studiewijzers zijn anders. Werken met 
leerdoelen. Formatieve toetsen tussendoor zonder cijfer met feedback om te kijken waar je staat ter 
voorbereiding op repetitie. Resultaten vorig jaar waren prima. Ambitie is over 2 jaar geheel Havo ingericht als 
Groevenbeek Eigen.  
 
 
 
 
 


