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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
ingezet, door middel van samenwerking met de school, de wederzijdse betrokkenheid en openheid
te stimuleren, en daarmee een actieve bijdrage geleverd aan het creëren van een prettiger
leefklimaat op school .
De oudercommissie is het schooljaar gestart met 14 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 het kader van ‘de rol en de presentatie van de oudercommissie’ is in de loop van dit schooljaar een
nieuwe flyer en een nieuwe wervingsbrief ontwikkeld, om aan ouders uit te delen op respectievelijk
de Open Dag en bij de start van het schooljaar. De nieuwe flyer/wervingsbrief zijn vormgegeven door
oud-leerling Danny Drummen en afgestemd op nieuwe website van Groenewald.
Gezien het feit dat er vanuit de directie dit afgelopen jaar veel aandacht was voor het onderwijsplan
(nieuwe toekomst visie betreffende het onderwijssysteem), heeft de oudercommissie niet, zoals
gebruikelijk, een thema-avond georganiseerd, maar zich vooral gericht op het meepraten over de
onderwijsontwikkeling.
Op 9 januari 2018 vond de 300e vergadering van de Oudercommissie plaats, waar werd getrakteerd
door de school op koffie en vlaai!
Wilt u ook 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.
Tenslotte bedanken we alle in het afgelopen jaar vertrokken oudercommissieleden van harte voor
hun getoonde inzet.

Namens de OC
Fränk van der Velde (voorzitter)
Yvette Huijsen (secretariaat)
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Samenstelling oudercommissie
Reeds lopende het jaar hebben drie leden afscheid genomen in verband met
drukte/privéomstandigheden: Karen van Rooij, Riny Schobben en Harold Gubbels.
Daartegenover staat dat een viertal nieuwe leden zich heeft aangemeld, die na een kennismaking
hebben besloten te blijven. Lopende het schooljaar hebben zich nog drie belangstellenden gemeld
die de laatste vergadering van schooljaar 2017/2018 hebben bijgewoond en besloten hebben m.i.v.
schooljaar 2018/2019 lid te worden van de Oudercommissie..
Aan het einde van het schooljaar 2017/2018 heeft Frank van der Velde afscheid genomen van de
oudercommissie en zijn taak van voorzitter overgedragen aan Vivian Gorissen. Van Frank is afscheid
genomen tijdens de laatste vergadering.
Yvette Huijsen blijft lid, maar heeft de taak van secretaris overgedragen aan Lidy Lenoir-Wanten.
Aan het einde van het 2017/2018 schooljaar bestaat de oudercommissie uit 15 leden, waarvan 14
ouders en 1 directielid.
Samenstelling Dagelijks Bestuur en rooster van het aftreden
Fränk van der Velde
Yvette Huijsen
Vacature
Vacature

: voorzitter, aftredend september 2018
: secretaris, aftredend september 2018
: opgevuld door Vivian Gorissen
: opgevuld door Lidy Lenoir-Wanten

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 2017-2018 heeft de OC 5 keer vergaderd. Er heeft 1 bijeenkomst
plaatsgevonden op uitnodiging van school waarin o.a. leden van de OC werd gevraagd mee te
denken over het nieuwe onderwijsplan.
De volgende thema’s c.q. onderwerpen zijn dit schooljaar aan de orde geweest.
Rol en presentatie van de Oudercommissie
In het kader van het telkens terugkerende agendapunt: ‘rol en presentatie oudercommissie’ is het
afgelopen schooljaar een nieuwe flyer/wervingsbrief ontwikkeld, die aan ouders op respectievelijk de
jaarlijkse Open Dag en de ouderbijeenkomst aan het begin van het schooljaar uitgedeeld kunnen
worden. De oude flyer en wervingsbrief kwamen qua inhoud en vormgeving niet meer overeen met
de visie/identiteit van de huidige Oudercommissie en kon een frisser uiterlijk gebruiken, aansluitend
bij de nieuwe huisstijl van Groenewald. Een aantal leden van de Oudercommissie heeft input
geleverd voor de inhoud van de flyer en de wervingsbrief en Danny Drummen, oud-leerling van
Groenewald en inmiddels student ‘Communicatie en multimedia design’, heeft vormgegeven aan de
flyer/wervingsbrief. Het resultaat is heel mooi geworden!
Onderwijsplan
Grootste uitdaging van dit schooljaar was voor de directie het schrijven van het schoolplan, dit is
verplicht eens per vier jaar. De nieuwe toekomst visie betreffende het onderwijssysteem voor de
komende vier jaar heeft alle aandacht gekregen. De afgelopen vier jaar is gewerkt aan
onderwijsontwikkeling en dit moet nu convergeren naar één nieuw beleid. De maatschappij vraagt
andere soort mensen en digitalisering gaat een steeds grotere rol spelen. Hoe gaat Groenewald zich
hierop verhouden, tevens rekening houdend met een krimp van leerlingen?
Met 6 MT leden als gespreksleider zijn er verschillende werkgroepen gevormd.
De oudercommissie is in het kader daarvan gevraagd vanuit hun rol als oudercommissie input te
leveren (welk soort onderwijs zal er gegeven gaan worden, aandacht voor het kwaliteitssysteem,
vragen betreffende personeelsbeleid en monitoring van de cijfers). Op welke punten kan het
onderwijs beter of anders vorm gegeven worden?
Op 26 maart 2018 heeft er een bijeenkomst met leden van de oudercommissie plaatsgevonden met
als hoofddoel input krijgen van oudercommissie leden en/of andere ouders. De centrale vraagstelling
was: Hoe wil je dat het onderwijs binnen 4 jaar aangeboden wordt? Blijven we in een klassikaal
systeem werken? Gaan we het jaarsysteem anders organiseren? Waar willen we met z’n allen
naartoe? Op 1 augustus 2018 is het schoolplan vastgesteld. De Oudercommissie werd hierover in het
begin van het nieuwe schooljaar geïnformeerd.
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Anders dan gebruikelijk heeft er dit jaar geen themabijeenkomst plaatsgevonden. Door de magere
bezetting van de Oudercommissie en de focus op meepraten over het onderwijsplan, had de
Oudercommissie reeds bij start van het schooljaar besloten om dit jaar af te zien van een
themabijeenkomst. Wel zijn er een aantal onderwerpen geopperd om aandacht aan te besteden in
het schooljaar 2018/2019: ‘depressie onder jongeren’ en ‘gameverslaving’.
Open Dag
De Oudercommissie heeft de school ook dit jaar weer ondersteund 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.

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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