
 

 
 
 
 
 
 
Notulen Ouderraad Gerrit van der Veen College, 30 augustus 2021 
 

 
 

 
1. Opening en mededelingen -Joost 

Joost opent aarzelend de vergadering omdat er drie afberichten zijn en nog een aantal 
leden moet komen. Hij meldt in ieder geval de afmelding van Wouter, Suzanna en Wilma. 
 

2. Goedkeuring notulen 12 april en actielijst – Joost 
Eindexamenreis: gepland staat nu alsnog een tweedaagse sportieve reis van 5havo en 
6vwo naar Schoorl in september. Met mentoren en sportdocenten. Uitgangspunt: 48 uur 
niet slapen!  
In maart 2022 zo mogelijk weer buitenlandse reis met voor-eindexamenklassen. 
Buitenkunst. Er is een enquête uitgevoerd, de gegevens zijn binnen en worden nu 
uitgewerkt. Duidelijk is nu al dat het in meerdere opzichten een succes was; het wordt 
mogelijk een structurele activiteit, maar facultatief. 
De werkgroep o.l.v. Suzanna Noort over stroomlijning digitale media heeft zijn 
werkzaamheden afgerond. Belangrijkste aanbeveling, namelijk switch naar Magister als 
leidend medium, is overgenomen. 
 
N.a.v. agendapunt 8, de extra middelen die het ministerie beschikbaar heeft, het zgn 
N(ationaal)P(rogramma)O(nderwijs) budget. De directie zet de incidentele middelen zodanig 
in dat ook op onderdelen structurele verbeteringen geboekt kunnen worden. Er kan meer 
met dit budget dan enkel een inhaalslag na Covid. Het gaat om drie terreinen: om 
cognitieve, sociaal-emotionele en executieve vaardigheden. Alleen op de sociaal-
emotionele problematiek wordt voor een deel expertise van buiten aangetrokken, op 
aanwijzing van de zorgcoördinatoren. Voor de andere twee is voldoende bekwaamheid in 
huis en versterking daarvan is duurzamer. In oktober start een aantal docenten/mentoren 
met extra uren om eea concreet in te vullen. Alle activiteiten in dit kader vinden plaats na 
overleg met ouders en leerlingen en zijn niet vrijblijvend.  
Mentoren blijven cruciaal als eerste aanspreekpunt, Leerlingen moeten via hen goed in 
beeld worden gebracht; waar schort het evt. aan en hoe dit te verhelpen. Vervolgens dient 
de routing via de zorgco’s helder en efficiënt te zijn. 
Het ministerie vraagt een maandelijkse monitoring! 
 
Notulen worden goedgekeurd. 

 
3. Update GvdV – Jan Willem en Reineke 

De eerste twee dagen van het schooljaar zijn voor de medewerkers een inspirerende start 
geweest. Op basis van de vraag: wie was jouw lievelingsleraar (m/v/x)? heeft iedereen voor 
zichzelf voor dit jaar concrete leerdoelen geformuleerd en deze per mail kenbaar gemaakt 
aan de direct leidinggevende. Een halve dag is besteed aan professionalisering. 



   
 

Alle brugklassers hebben 5 introductiedagen gehad. Al op dag twee klaarden de gezichten 
zienderogen op. 
 

4. Update Covid – Jan-Willem en Reineke 
De anderhalve meter regel is er, maar moeilijk te handhaven; mondkapjes in de gangen 
gaat wel goed, zeker in verhouding tot veel andere scholen. 
Inzet is volledig live onderwijs, zolang als maar mogelijk is. Het protocol bij besmetting is 
nog niet helemaal duidelijk; de GGD zal hierover nader informeren. Vrijdag 3 september 
stuurt de directie een update naar de ouders. 

 
5. Activiteiten ouderraad – Joost 

Joost memoreert wat tijdens de vergadering van 23  augustus daarover is ingebracht. 
De ouderraad ziet het als haar belangrijkste opdracht om het contact tussen ouders en 
docenten te versterken. Met name voor de klassen 1, 2 en 3. 
Een cruciale rol spelen hierin de contactouders. 
Actie: Joost bespreekt met Reineke bij welke activiteiten in het komende jaar de ouders 
(meer) betrokken kunnen worden. 

 
6. Ouderavond 14 september – Reineke 

De ouderavonden staan als volgt gepland: 
7 september: klassen 1 en 2 
8 september: klas 3 
9 september: 4 en 5 havo 
14 september: 5 en 6 vwo 
 
Elke avond kent ivm Covid twee shifts van 45 minuten, om 19.00 en 20.00 uur, en slechts 
een ouder per kind.  
I.v.m. de werving van contactouders proberen wij als ouderraad aanwezig te zijn op 7 en 8 
september. De ouders worden in de uitnodiging door de mentoren geïnformeerd over de 
ouderraad en over het belang van contactouders. Reineke doet dit nogmaals in de reminder 
een paar dagen ervoor. In verband met de wet- en regelgeving t.a.v. privacy wordt ouders 
gevraagd behalve hun naam en contactgegevens tevens hun toestemming te geven om 
hun contactgegevens met andere ouders te delen. 
 
 

7. Cultuurprofiel – Jan Willem 
Op 2 november a.s. zal de school gevisiteerd worden door een commissie die de 
accreditatie van het cultuurprofiel tegen het licht zal houden. Een spannend moment voor 
de cultuurcoördinatoren, voor wie dit de eerste keer is.  
Er ligt een ambitieus plan van hen, dat na een redactie zal worden opgestuurd naar de 
commissie. Het komt dan ook beschikbaar voor alle bij de school betrokkenen. Tevens zal 
er een korte versie verschijnen, om intern de concrete uitwerking op de voet te kunnen 
volgen. 
Actie: In maart spreekt de ouderraad graag weer met de cultuurco’s. 

 
8. Onderzoek bouw gymzaal in de tuin – Jan Willem 

Er ging hierover een gerucht, maar het blijkt allemaal werkelijk aan de hand. Het onderzoek 
naar de ondergrondse gymzalen loopt al geruime tijd. Er is volop overleg met de gemeente 
die de faciliteit moet bieden voor de sportlessen (de enige die vanwege het ministerie 
verplichtend gegeven worden). De financiële toezegging door de gemeente is nog volstrekt 



 

onvoldoende. Ook met de buurtbewoners is intensief contact (de bron van het gerucht, 
zonder twijfel), door de directie welbewust gedaan vanaf het begin. 
Er loop overigens ook nog een voornemen, in overleg met de gemeente, om de school op 
te knappen en klaar te maken voor de komende 30/40 jaar. De directie verkiest het 
natuurlijk om beide zaken gelijk op te laten gebeuren. Wie weet ontstaat zo tevens de 
mogelijkheid tot het bouwen van een aantal studio’s voor de kunstvakken. Maar voorlopig is 
het nog allemaal toekomstmuziek. 
 

9. Rondvraag – allen 
Amir informeert naar hoe de introductie van de brugklassers is verlopen, die dit jaar geen 
fysieke open dagen hebben gehad. Buitengewoon goed meldt Jan Willem. Een deel van de 
online open dagen is zo goed bevallen dat dat voortgezet zal worden. De leerlingen bleken 
vaak beter geïnformeerd over de school dan voorheen, met die overvolle massale open 
dagen! Niemand wil daarnaar terug! 
Afgesproken wordt om in elk geval live te vergaderen wanneer er gasten zijn. 
Verder als principe om-en-om live en online. 
Amir informeert tot slot naar onze relatie met de MR. Jan Willem meldt dat één lid van de 
MR er zit namens de ouders. De open procedure voor die vacature start binnenkort. 
 

 
 


