
 
Afsprakenlijst/Notulen vergadering Ouderraad – Schoolleiding GVC  9 april 2018 

 
Aanwezig:  
Namens OR: Marieke Kruger(voorzitter), Ida Visser (secretaris), Danielle de Groot, Rik Scheele, 
Wouter van Straaten, Carina Vogelaars, Hermien de Klijne, François Dollé en Annette Dekker (MR) 
Namens de schoolleiding: Jan-Willem Dienske 
Afwezig: Wilma Finnegan, Dirk Kome en Bart Wolles (MR) 
=========================================================================== 

1. Activiteiten OR:  

 - Thema avond 2019: Danielle, François, Dirk (?) en (dit jaar) Carina.  

 Ida stuurt naar iedereen het Draaiboek Thema-avond ter inspiratie. 

- Beroepenmarkt: Carina past Draaiboek Beroepenmarkt aan en stuurt dat naar iedereen 

- Open Dagen: succesvol ook ivm verlenging: 3 uur ipv 2 uur   

 - Diploma-uitreiking Havo: 3 juli 2018 15.30 Hermien en ? 

- Diploma-uitreiking VWO 20.00 uur Danielle en Hermien  
 
2. Contactouders 
Marieke, Jan-Willem en Gijs Bouwer waren bij de tweede meeting. Volgend schooljaar wordt op de 
eerste Ouderavonden van de onderbouw een oproep gedaan door een Contactouder, in de 
mentorklas kunnen ouders toestemming geven voor het gebruik van hun e-mailadressen en gaan 
ter promotie huidige contactouders de klassen even rond.   
 
3. Mededelingen Directie   

- De migratie van alle apparatuur is goed verlopen, soms nog even wennen aan office 365 

- Er wordt een interactieve ouderavond gepland waarbij ouders input kunnen geven op het 

Schoolplan.  

- De visitatiecommissie heeft 30 klassen bezocht, er zijn nog vooral veel verbeterpunten t.a.v 

interactief onderwijs. Docenten worden hierop gecoached dmv scholing, ontwikkelplannen etc. 

- Nu Annemieke Marees uit de schoolleiding stapt wordt de structuur heroverwogen. 

- Vanwege minder leerlingen aanmeldingen op de 23 ZAAM scholen, vooral bij het VMBO, wordt 

onderzocht of “boventallige” docenten binnen deze scholen gaan wisselen van school. 

 

4. Mededelingen MR 
- Cambridge English: volgend schooljaar begin teen pilot in de 2e en 4e klassen, leerlingen kunnen 
op verschillende levels, na een toelatingstoets, starten. 

 
5. Discussie: Groepsdruk + wat kan de school daar in betekenen? 
Het werd duidelijk dat dit onderwerp vele invalshoeken heeft en dat de school vooral, indien nodig, 
hoort in te grijpen en voorlichting te geven (Cupido traject, Jellinek etc.) 
 
Onderwerpen ter voorbereiding voor een volgende vergadering: 
- Formatief evalueren 
- Drank en drugsgebruik 



   
 

- Magister en huiswerkplanning 
 
6. Rondvraag 
Wie wordt de volgende secretaris en voorzitter? Secretaris maakt Draaiboek Ouderraad met 
tijdsinschatting en stuurt dit rond, 28 mei kunnen de kandidaten zich bekend maken. 
 
 


