
Notulen vergadering ouderraad VMBO Ermelo-Putten d.d. 14 januari 2020. 

Aanwezig: 
 Marion Verheij, Tanja Huisman, Greet van den Pol, Erna Brinkman, Henk van 
Winkoop, Marco Ruitenbeek , Henny Reijers. 
 
Afwezig: Jan van Kruistum, Marjan Kiewiet, Annemiek Bruggeman, Patricia van 
Domburg, Wendy Dekker (allen met kennisgeving) en Ingrid Huigen en Sigrid 
van Pagee (belangstellenden voor de or). 
 
Opening: 
Marion heet iedereen welkom en een speciaal welkom voor Henk, Marco en 
Erna. (Erna is belangstellend in de or). Waarna er een voorstelrondje wordt 
gedaan en er wat extra uitgelegd wordt over de or. 
 
Vaststelling van de agenda: 
Geen bijzonderheden. 
 
Notulen van de vorige vergadering: 
Notulen worden goed gekeurd. 
 
Mededeling directie: 
Putten:  

 Wbt de verbouwingen in Putten om voor het open huis (27 januari) klaar 
te zijn, dat is gelukt. De bovengang is doorgetrokken zodat 
rolstoelgebruikers nu ook overal kunnen komen. En er zijn nu paar 
lokalen extra erbij gekomen. Na het examen komt er nog een kleine 
verbouwing voor een nieuw lokaal wat in het nieuwe schooljaar in 
gebruik genomen kan worden. 

 Kerstviering is in de klassen gehouden. Paasviering wordt centraal in de 
aula. 

 Gala onderbouw is op donderdag 16 januari 

 Feestavond klas 3 en 4 is op donderdag 13 februari met als thema 
“schoolfeest”. 

 Open huis 27 januari. Alle or leden van vmbo-Putten worden hierbij 
uitgenodigd om aanwezig te zijn. 

 Stichting Charis: op 10 februari is de kick-off om een grote actie te 
voeren voor dit goede doel waarbij steun wordt gegeven aan Roma 
kinderen in Roemenië. In oktober is er een groep leerlingen met 2 
docenten naar toe geweest. Dit was erg indrukwekkend. 



Na deze actie wordt het project afgerond en kan men een idee voor een 
nieuw doel indienen. Dit kan tot 21 februari. Dit moet een stichting in het 
buitenland zijn en onderwijs gerelateerd. 

 Formatie: leek begin van schooljaar op orde echter door beëindiging 
contract en ziekte van wiskunde docenten is er toch weer een vacature 
ontstaan. Deze is nu opgelost en per vrijdag 17 januari is deze opgevuld. 
De examen klassen hebben nu prioriteit in het krijgen van wiskunde 
lessen. Bij zorg en welzijn  was ook een vacature, deze wordt intern 
opgelost. 
 

Ermelo: 

 Open huis 13 januari: erg leuke sfeer. Het aantal bezoekers was groter 
dan vorig jaar.  

 Gala bovenbouw 19 februari, onderbouw 20 februari. 

 Beroependag 16 januari voor 3e klassers zowel voor Groevenbeek Ermelo 
als Putten. De onderbouw heeft sportdag of schaatsen/zwemmen. 

 Kerst: er werd een musical voorstelling gegeven door leerlingen die 
onder andere het vak drama hebben gekozen . 
 

Schoolbrede afspraken: 

 Er komt een grote tevredenheids enquête aan in het voorjaar. (1 x in de 3 
jaar).  

 Rapporten: zijn nu nog allemaal op papier maar dat is niet echt meer van 
deze tijd. Er komt een pilot dit jaar voor digitale rapporten. Deze pilot 
wordt in 1 havo klas en 1 vmbo klas gehouden. Eindrapport komt nog 
wel op papier.  

 
OR zaken: 
Gala vmbo-Ermelo 19 en 20 februari . Or leden staan al ingeroosterd. 
 
Rondvraag: 
Greet: 17 februari vergadering  vmbo Putten (in Putten) 16.30 -17.15 uur. 
Tanja: 24 maart vergadering alleen vmbo-Ermelo.  
            19 mei gezamenlijke vergadering Ermelo-Putten in Ermelo 19.30 uur. 
 
Volgende vergadering: zie rondvraag. 
 
Sluiting: 
Marion bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. 
 



 
 

  
 
 

 


