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Voorwoord
Aan alle leden van de oudercommissie en aan alle
betrokkenen.
In het belang van alle leerlingen, onze kinderen, hebben we
als oudercommissie ook dit jaar weer geprobeerd, door middel van
samenwerking met de school, de wederzijdse betrokkenheid en
openheid te stimuleren, en daarmee een prettiger leefklimaat op school
te creëren.
De oudercommissie is het schooljaar gestart met 25 leden. Om de
school goed te blijven ondersteunen zijn actieve ouders nodig. Actief
houdt bij dezen in: actief meedenken met ideeën van de schoolleiding en
het ondersteunen bij onder andere de Open Dag.
In de loop van het schooljaar is de website van Groenewald vernieuwd.
De uitstraling is frisser en informatie is makkelijker te vinden. Dat geldt
ook voor de vindbaarheid van de Oudercommissie.
De fietsenstalling is gereorganiseerd, waardoor er een betere uitstroom
naar buiten is. Verder zijn de rekken vernieuwd.
Afgelopen jaar is een zogenaamde coachvoorziening gecreëerd.
Leerlingen worden opgevangen in een aparte ruimte, mocht dat nodig
zijn. Denk aan startproblemen bij nieuwe leerlingen, leerlingen met
autisme of leerlingen die het nodig hebben de schooldag rustig te
starten. Er is altijd een docent aanwezig en er wordt zowel individueel als
in groepjes gewerkt. Zowel ouders als de zorg coördinator kunnen
aandacht vragen voor leerlingen die hiervan gebruik willen maken.
Met het doel “actieve leerlingen in de klas” is een ontwikkelingstraject
opgezet. Een voorbeeld hiervan is dat docenten bij elkaar “op bezoek”
gaan om informatie uit te wisselen en om meer interactie met leerlingen
te ontwikkelen.
Om de stap van basis- naar middelbare school beter in kaart te brengen
zijn er meeloopdagen voor docenten van groep 8 op Groenewald en vice
versa.
Nieuw is het Plusdocument. De school faciliteert Plusprogramma’s,
welke plaats kunnen vinden tijdens de lessen. Het Plusdocument kan
hierdoor een aanvulling op het diploma zijn bij de aanmelding van een
vervolgopleiding.
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Dus wilt u meepraten over deze ontwikkelingen op
Groenewald, meld u dan aan voor de Oudercommissie. We
hebben altijd nieuwe enthousiaste ouders nodig. Want als
het jongste kind de school verlaat, moet ook de ouder de OC
verlaten. Op deze wijze wordt er voor een permanente
nieuwe aanwas binnen de oudercommissie gezorgd.
De thema-avonden welke door de OC leden zijn ingebracht, worden nog
steeds tijdens een vergadering besproken. Een goede gewoonte uit het
verleden om een onderwerp extra uit te diepen.
Verderop in dit jaarverslag kunt u meer informatie over deze
onderwerpen vinden.
Tenslotte bedanken we alle in het afgelopen jaar vertrokken
oudercommissieleden van harte voor hun getoonde inzet.

Namens de OC
Fränk van der Velde (voorzitter)
Suzanne van Gurp (secretariaat)
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Samenstelling oudercommissie
Aan het einde van het schooljaar hebben Nicole Brouns,
Ingrid Trines, Antoinette Graat, Pauline Lummen, Johan
Foederer en Suzanne van Gurp afscheid genomen van de
oudercommissie. Yvette Huijsen heeft de taak van secretaris
van haar overgenomen.
Van hen is afscheid genomen tijdens de laatste vergadering.
Aan het einde van dit schooljaar bestaat de oudercommissie uit 19
leden, waarvan 18 ouders en 1 directielid.

Samenstelling Dagelijks Bestuur en rooster van het aftreden
Fränk van der Velde
Suzanne van Gurp
Vacature
Vacature

: voorzitter
: secretaris, aftredend september 2017
: lid
: lid

De leden van het DB worden gekozen voor 3 jaar en kunnen eenmaal
herkozen worden. De zittingsperiode in het Dagelijks Bestuur is dus
maximaal 6 jaar.
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Behandelde onderwerpen/thema’s die tijdens de
oudercommissie vergaderingen zijn besproken.
Tijdens het schooljaar 2016-2017 heeft de OC 6 keer
vergaderd.
Niet elke bijeenkomst wordt een thema/onderwerp behandeld!
Het thema drugs loopt, net als vorig schooljaar, als een rode draad door
het schooljaar heen. Het thema drugs, alcohol en roken is uitgewerkt en
op 22 maart 2017 heeft er een centrale informatie avond
plaatsgevonden. Ouders werden door Mondriaan, samen met de sectie
biologie en PMV geïnformeerd. Er waren 101 aanmeldingen en er was
vooral veel interesse vanuit ouders van leerlingen uit de onderbouw.
Verder is het onderwerp behandeld in de lessen van de vakken biologie
en PMV.
De volgende thema’s c.q onderwerpen zijn dit schooljaar aan de orde
geweest.
1. Drugs
Er is een werkgroep gevormd met als doel een plan te maken hoe het
onderwerp drugs structureel (dus niet eenmalig) aan de orde te laten
komen binnen de school. Daarnaast heeft de informatie avond voor
ouders plaats gevonden en is er aandacht geweest in de lessen. De
bedoeling is om het thema drugs zowel bij leerlingen als bij ouders onder
de aandacht te brengen.
2. Rol van de Oudercommissie
Hoe en wat kan de OC communiceren naar ouders? Hoe krijgen we
input van ouders en is er eigenlijk wel behoefte aan een klankbord? De
OC moet in elk geval een herkenbare, toegankelijke eigen identiteit
krijgen. Er moet duidelijk worden dat we er zijn en wat we doen en
bespreken. Interactie met ouders is belangrijk! Dit thema zal de komende
tijd verder opgepakt worden.
De oudercommissie is op de vernieuwde website in elk geval beter
vindbaar!
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De Oudercommissie ondersteunt de school bij de Open Dag.
Tijdens deze dag beantwoorden de leden voornamelijk
vragen van ouders van toekomstige leerlingen. De school
vindt dit een welkome aanvulling. Vaak worden aan de leden
van de oudercommissie andere soort vragen gesteld dan
men normaal gesproken aan docenten of schoolleiding zal
stellen.
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Publicatie en bereikbaarheid
De laatste agenda’s en informatie over de
oudercommissie zijn te lezen op de website van de
school www.groenewald.nl.
De oudercommissie is bereikbaar via:
oudercommissie@groenewald.nl
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