
 
Afsprakenlijst/Notulen vergadering Ouderraad – Schoolleiding GVC   
6 november 2017 
 
 
Aanwezig:  
Namens de schoolleiding: Jan-Willem Dienske 
Namens OR: Marieke Kruger (voorzitter), Ida Visser (secretaris), François Dollé, Wilma Finnegan, 
Danielle de Groot, Dirk Kome, Rik Scheele en Wouter van Straaten 
Afwezig: Lenore Molenaar,  Carina Vogelaars, Hermien de Klijne , Annette Dekker (MR) en Bart 
Wolles (MR) 

================================================================================ 
 

1. Activiteiten OR worden voorbereid door: 

 - Thema avond medio maart: Dirk en Danielle 

 - Beroepenmarkt woe 14 februari 12.30 - 15.30 uur: Carina en Dirk (evt. Danielle) 

- Open Dagen do 25 januari en di 6 februari 18.00 – 21.00 uur: Hermien, Carina, Wouter en    

  Wilma 

 - Inzet OR bij Diploma-uitreiking: 3 juli 2018 15.30 en 20.00 uur: Hermien, Ida en ? 
 
2. Thema avond 
Thema wordt: (onder voorbehoud): Groepsdruk gekoppeld aan puberbrein. 
Ideeën vwb sprekers: Mark Mieras (Jan-Willem onderzoekt dit, Kees Overveld.  
 
3. Contactouders  
Marieke en Ida plannen een overleg met de contactouders en de schoolleiding waarin de rol van de 
contactouder wordt besproken. 
 
3. Mededelingen Directie   

- De Onderwijsinspectie heeft deze week een gesprek met het MT en het College van Bestuur over 

de vernieuwingen die in het Schoolplan staan. Bevindingen worden meegenomen in het 

Verbeterplan tot juni 2018. Nadruk ligt op andere manieren van leren, bepalen wat de (nieuwe) 

norm gaat worden, zoals pilot Formatief evalueren en scholing (lessons study & vwo didactiek). Het 

Gerrit wil een lerende school zijn, meer focus op het leren ipv bv falende ICT.  

De nieuwe ICT beheerder vernieuwt de apparatuur.  

- Er wordt weer een interactieve ouderavond gepland in februari waarbij ouders input kunnen geven 

op het Schoolplan. Leerlingen kunnen ook een bijdrage leveren. 

 

4. Mededelingen MR 
- de oudergeleding van de MR volgt de ontwikkelingen t.a.v. de nieuwe systematiek van 
schoolreisjes bovenbouw op de voet 
- regels omtrent toetsen, onvoldoende planning van toetsen, toets protocol en afwijkingen met het 
leerling statuut vraagt blijvende aandacht van de oudergeleding en zal op de eerstkomende 



   
 

vergadering wederom worden geagendeerd om tot (betere) planningen te komen 
- de oudergeleding volgt de ontwikkelingen m.b.t. tot het kwaliteits-verbetertraject dat inmiddels is 
ingezet. 
 - het nog in te stemmen schoolplan heeft ook onze aandacht. 

 
5. Huiswerk maken binnen de school 
Verschillende mogelijkheden worden besproken. Jan-Willem bespreekt met de Leerlingenraad of er, 
naast de mediatheek en de tafels in de hallen en gangen, behoefte is aan meer plek om het 
huiswerk te maken binnen de school.  
 
6. Rondvraag 
- Dirk: (hoe) kunnen de mailtjes naar de Ouderraadmailbox gedeeld worden. 
- Betaling Ouderbijdrage op een handiger manier regelen 
 
Onderwerpen ter voorbereiding voor een volgende vergadering: 
- Groepsdruk 
- Drank en drugsgebruik 
- Kantine Gerrit van der Veen 
- Magister en huiswerkplanning 
 


