
 

 

 
 
 
 
 
 
Notulen Ouderraad Gerrit van der Veen College, 25 oktober 2021 

 
Actiepunten vetgedrukt 
 

1. Voorzitter Joost opent de vergadering. 
Aanwezig: Jan Willem, Joost, Suzanna, Jacqueline, Wilma, Wouter, Amir 
Afwezig met kennisgeving: Reineke, Mirjam, Anne, Ben, Mirjam en Jannet. 
 
Jannet zou een beschouwing geven over de pre-examenreis, maar is afwezig. Dat 
gaat dus nu niet door. 

 
2.  Goedkeuring notulen en doorlopen actielijst. 

Notulen worden goedgekeurd, of sterker nog: gearresteerd, met de correctie dat bij 
punt 7 maart december moet zijn, en dat bij punt 9, waar MT staat, MR moet staan. 
 
De notulen geven aanleiding om wat puntjes na te bespreken. Joost vraagt of er 
een resultaat is van de enquete over buitenkunst. Die is er nog niet. Joost gaat het 
navragen bij Reineke 
 
Amir vraagt zich af hoe het nu gaat met de Magister, of de afspraken die gemaakt 
zijn in de praktijk werken. Studiewijzers heten bijvoorbeeld “leerjaar 2 hv” zonder 
vermelding van het vak. Dat maakt het niet gemakkelijk ze te gebruiken. Jan Willem 
geeft aan dat Magister in de eerste plaats voor de leerlingen is en niet voor de 
ouders. Suzanna licht toe dat het uitgangspunt is dat leerlingen studiewijzers 
gebruiken om zelf te plannen. Ze constateert ook dat er nog ruimte is voor 
verbetering. Powerpointpresentaties worden nog via Teams gedeeld. Inleveren van 
opdrachten lukt ook soms niet via Magister. Huiswerk wordt er niet altijd in gezet. 
Suzanna neemt contact op met Kjelt, de projectleider digitalisering, om te 
kijken of e.e.a. verder te stroomlijnen valt. 
 
In de notulen stond een actiepunt (bij 5.): nagaan waar de ouderraad, en de ouders. 
de school kunnen helpen. Joost zal in November met Reineke dit punt 
bespreken 
 

3. Update GvdV. 
Het was voor de docenten en voor de leerlingen wennen om weer allemaal op 
school te zijn. De eerste weken was het zwoegen en zoeken om weer een ‘live’ 
school te zijn. Daarnaast was het weer lastig om alle vacatures te vervullen. De 
krapte op de arbeidsmarkt is te merken. De ondersteuning van het NPO (meer 
onder punt 6) is goed op gang, daar is Jan Willem content over. Er zijn kleine 
clubjes gestart om achterstanden aan te pakken, er is een huiswerkruimte opgestart 
met een begeleider. Verder bereidt de school zich voor op de visitatiecommissie die 
beoordeelt of de school het predicaat cultuurprofielschool mag blijven voeren. 
Suzanna vraag hoe het onderwijs dat is uitgevallen door niet ingevulde vacatures 
moet worden ingehaald. Jan Willem geeft aan dat de gaten vooral de onderbouw 



treffen en dat daar redelijk te schuiven valt met de stof, zodat leerlingen geen 
cruciale dingen missen uiteindelijk. De ouderraad is ook benieuwd welke vacatures 
zich het moeilijkst laten invullen. Theater is het lastigst, tot verbazing van de 
ouderraad.  

 
4. Evaluatie pre-examenreis. 

Jannet zou de vergadering informeren over de pre-examenreis maar is verhinderd. 
Jan Willem vult het agendapunt in. In het VWO was bijna iedereen aanwezig, van 
HAVO waren er minder leerlingen bij. De leerlingen en begeleiders hadden het leuk 
gehad en kwamen opgewekt terug van de reis, waar onder andere gesurft werd. 
Wouter vult aan: zijn zoon had de tijd van zijn leven gehad. Er was een heel goede 
sfeer 
 

5. Verslag Bootcamp creatief en uitdagend onderwijs. 
Amir doet verslag van de (online) pitch die hij had bijgewoond. Er werden 5 
concepten gepitcht aan ouders en leerlingen van verschillende scholen die in een 
tweedaagse bootcamp waren bedacht. De pitches waren schetsen, en meer 
onderdeel van een onderzoek naar mogelijkheden en samenwerkingen tussen 
school en stad, en scholen onderling. Jan Willem vult aan geeft context: het gaat 
om een samenwerkingsverband tussen drie creatief culturele scholen binnen Zaam, 
namelijk Sweelinck (VMBO-T en Havo), Zuiderlicht (VMBO-B, K, G en T) en Gerrit 
van der Veen (HAVO, VWO), die op zoek zijn naar een veel nauwere 
samenwerking. De bootcamp was bedoeld als oefening: op welke manieren kun je 
samenwerken? De ouderraad wil graag meer weten: hoezo samenwerken en in 
hoeverre? Welke voordelen levert dit op? Waar komt het initiatief vandaan? Jan 
Willem verduidelijkt een en ander. De directeuren van de scholen vinden dat de 
scholen veel kunnen hebben aan elkaars expertise. Samen bieden ze alle niveaus 
aan van VMBO basis tot VWO en de scholen staan bij elkaar in de buurt. Het zou 
een soort van één school kunnen worden, die bestaat uit 3 losse scholen. Hij 
benadrukt dat de kleinschaligheid van de individuele scholen moet blijven. De 
ouderraad wil hier graag over doorpraten en het punt komt op de agenda voor 
een volgende vergadering. 

 
6. Nationaal Programma onderwijs. 

NPO is een incidentele ondersteuning van het Rijk om de achterstanden die 
ontstaan zijn tijdens en door Corona in te lopen. Er is een flinke som geld 
beschikbaar gemaakt, maar dit geld is niet structureel beschikbaar, alleen 
gedurende twee jaar. Dat betekent dat het niet uitgegeven kan worden aan 
bijvoorbeeld het aantrekken van extra vaste krachten, omdat die na twee jaar weer 
weg zouden moeten. Dat levert een uitdaging op om het geld effectief te besteden. 
Gerrit van der Veen doet dit op drie manieren. De leerachterstanden worden met 
huiswerkbegeleiding en bijspijkerklasjes aangepakt. Jan Willem is heel tevreden 
met de voortvarendheid waarmee dit is gestart. Er was vrij snel duidelijkheid waar 
deze hulp nodig was en de vakdocenten nemen grotendeels de extra uren voor 
rekening. Maar belangrijker dan de cognitieve achterstanden zijn volgens Jan 
Willem de sociaal-emotionele. Er is een toename te zien van mentale klachten, 
zoals eetstoornissen. De school schakelt bij deze problemen externe hulp in. Ten 
derde wordt er geld ingezet om culturele en sportieve activiteiten voor de hele 
school mogelijk te maken. Jan Willem citeert een leerling van een andere school die 
in een column schreef: ‘Ik heb geen leerachterstand maar een leefachterstand 
opgelopen.’ 
 



 

 

De ouderraad vraagt zich af of het geld niet te veel naar de grootste 
probleemgevallen gaat, terwijl iedereen een moeilijk jaar heeft gehad. En hoort de 
aanpak van zware psychische problematiek wel bij de verantwoordelijkheden van 
de school? Moet dat niet door Jeugdzorg etc. opgepikt en gefinancierd worden? 
Volgens Jan Willem heeft de school hier wel degelijk een taak. Dat heet passend 
onderwijs en de overheid legt daarin een zorgplicht bij de scholen neer. 
 
Over NPO is het laatste woord nog niet gezegd. Scholen zouden graag willen dat 
het rijk scholen de gelegenheid geeft het beschikbare budget over langere tijd te 
kunnen uitsmeren, en de angst bestaat dat de scholen na afloop van het 
programma voor de politiek weer even “niet aan de beurt” zijn. De ouderraad ziet 
graag dat de kinderen die niet problematisch zijn, maar ook last hebben gehad van 
de coronatijd niet worden vergeten bij het uitgeven van het geld. Joost rond het 
punt af: “We houden de vinger komende tijd aan de pols.” 
 

7. Evaluatie ouderavond en vervolg. 
Joost benoemt dat het heel goed was dat de ouderraad zichtbaar was. Maar het 
verzamelen van contactouders is niet helemaal goed gelopen. De vraag is: hebben 
we nu voor elke klas contactouders. De spreadsheet die Jaqueline had verstuurd 
blijkt niet te openen en Joost en Jaqueline kijken hier samen nog naar. Amir, die 
de formulieren had opgesteld constateert dat de instructies toch niet helemaal 
duidelijk waren geweest. Dat het de bedoeling was dat de contactouders zich 
zouden melden via de mail. Het blijkt dat op het moment niemand de mailbox 
beheert en de mails dus niet gezien en beantwoord worden. Joost neemt het 
beheer van de mailbox op zich. Er wordt besproken dat de ouderraad op korte 
termijn contact op moet nemen met de contactouders. Misschien moet er een borrel 
georganiseerd worden, zoals in het verleden ook gedaan is. Verder kunnen via de 
contactouders leden voor de ouderraad geworven worden in de eerste klassen. Er 
wordt gepoogd dit laatste vóór komende vergadering te doen. 

 
8. Wensen en punten voor de volgende bijeenkomst over het cultuurplan: 

De volgende vergadering wordt bijgewoond door de cultuurcoördinator(en). Joost 
vraagt wie zich willen committeren om vragen namens de ouderraad aan deze 
coördinatoren voor te bereiden, met als inzet: wat kan de inzet van de ouders zijn. 
Wilma verwacht iets anders van deze vergadering: geïnformeerd worden over de 
stand van zaken en daarop kunnen reageren. Amir vindt dat het andersom zou 
moeten zijn: de cultuurcoördinatoren zouden moeten bedenken waar ze de inzet 
van de ouders kunnen gebruiken. Het blijkt dat de ouderraad nog geen kennis heeft 
genomen van het cultuurplan dat intussen is gemaakt en goedgekeurd. Jan Willem 
stuurt dit door naar de ouderraadleden. Wilma en Amir bereiden het 
agendapunt voor namens de ouderraad.  

 
9. Rondvraag en mededelingen: Wilma wil voor volgende vergadering het 

toetsbeleid op de agenda. Sommige vakken hebben wekelijks toetsen, andere 
alleen in de toetsweek. Hoe ziet de school dit voor zich en hoe kan het beter? Ten 
tweede vraagt ze zich af wat we volgende vergadering zullen eten. Wilma maakt 
een soep, Jaqueline ook iets en Joost een salade. Dit punt wordt in de week 
voor de vergadering nog even de actualiteit in geholpen. 

 


