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Voorwoord

Aan een ieder die interesse of betrokkenheid heeft bij de Oudercommissie van Groenewald.

In het jaar 2019-2020 hebben we samen met de oudercommissie weer een aantal mooie bijeenkomsten
gehad. Waarin het eerste deel van het schooljaar 2019 nog op de reguliere wijze plaats kon vinden, fysiek
overleggen in de teamkamer van Groenewald. Door de intrede van het Covid-19 virus waren we vanaf maart
2020 echter genoodzaakt enkel nog digitaal te vergaderen.
Het jaar stond in het teken van een mooie thema avond over puberbrein, het schoolplan 2019-2020 is
meegenomen in de gespreksonderwerpen betreffende de onderwijsontwikkeling en de gevolgen van Covid-19
hebben onze aandacht gehad.
We zijn een groep van enthousiaste, positief kritische ouders die graag willen meepraten over de
ontwikkelingen die binnen SG Groenewald plaatsvinden. We zien graag nieuwe leden tegenmoet omdat een
brede vertegenwoordiging van en door ouders passend is binnen een zo groeiende onderwijsinstelling. U kunt
ten alle tijde een mail sturen naar oudercommissie.groenewald@gmail.com om u aan te melden.
Graag wil ik de oudercommissie leden die aan het einde van het schooljaar afscheid hebben genomen van de
oudercommissie, omdat hun zoon of dochter het diploma behaald heeft of een andere reden hadden om hun
deelname te beëindigen, bedanken voor hun inzet.

Namens de OC
Vivian Gorissen

Jaarverslag Oudercommissie

Vivian Gorissen

2019-2020

4

Samenstelling oudercommissie
In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met 11 vaste leden en 4 aspirant leden te weten Sander Niessen,
Maurice Weusten, Jennifer Wiggers en Christel Cramer
Gedurende dit schooljaar heeft geen enkel vast lid zich teruggetrokken (Sander Niessen, Maurice Weusten,
Laurent Janissen, Mira de Vries, Peggy van den Heuvel, Henrike Sanders, Jennifer Wiggers, Lidy Lenoir, Yvette
Huijsen, John Demarteau, Lilian Witte, Lucianne Meerten, en o.g. is er 1 aspirant lid gestopt.
Dit schooljaar hebben we met 16 vaste leden de oudercommissie vorm gegeven.
De oudercommissie Groenewald is voor vragen op tips te benaderen via oudercommissie@gmail.com.
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Analyse voortgang 2019-2020
Start schooljaar 2019/2020: Er is een toename in het leerlingenaantal en we bespreken dit met de
schoolleiding. Dit schooljaar wordt er met 30 leerlingen meer gestart dan het jaar ervoor, in totaal 1488
leerlingen. De school ziet nog steeds een stijging van het aantal leerlingen wat een bevestiging is van het juiste
klimaat op Groenewald. Naast deze positieve constatering blijft het een uitdaging om al deze leerlingen op
een verantwoorde manier les te kunnen geven. Covid-19 heeft de school hier zeker voor een aantal extra
uitdagingen gesteld. Als oudercommissie kunnen we alleen maar constateren dat er sprake is van een
zorgvuldig beleid en communicatie waarin de richtlijnen van het RIVM gevolgd zijn.

Onderwijsontwikkeling: Er zal een doorontwikkeling plaatsvinden van het zelfstandig werken van de
leerlingen. De leerlingen zijn steeds meer zelfsturend. Binnen Groenewald wordt heel goed gekeken naar de
kwaliteiten die leerlingen hebben waar ze op dat gebied uitgedaagd worden. Voor basis kader leerlingen
wordt geïnvesteerd in praktisch bezig zijn, ondanks Covid-19 is er in begin januari voor 185 van de 200
leerlingen een stageplek gevonden. Er zal een gemengde theoretische en praktijk leerweg ontwikkeld gaan
worden. Voor VWO leerlingen is er een mogelijkheid om flex-uren in te zetten. Er is aandacht voor een
coaching mentoraat.
Ook is er dit jaar weer een uitgebreid schoolonderzoek gedaan door de GGD bij de 2 e en 4e jaar leerlingen van
Groenewald waarin algeheel welbevinden, gezondheid, alcohol en druggebruik en mantelzorg positie in het
eigen gezin onder de aandacht wordt gebracht en getest in vragenlijsten. Dit zorgt voor verheldering van de
algehele situatie rondom de leerlingen. De oudercommissie werd in de gelegenheid gesteld om het onderzoek
in te zien en vragen te stellen.

Open dag
Tijdens de open dag op 19 januari 2020 zijn we met een goed gevulde bezetting aanwezig geweest, verdeeld
over de hele dag. Voor ons als oudercommissie is dit het moment dat we ouders kunnen informeren over onze
rol als oudercommissie en kunnen we vragen beantwoorden van ouders en jongeren die de school komen
bekijken.
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Thema avond
Het onderwerp voor het jaar 2019 was puberbrein welke heel goed is bezocht en ontvangen door ouders en
school. Vanuit een plenair gedeelte zijn we in subgroepen uit elkaar gegaan waarin we verschillende
gespreksleiders hadden, vanuit Mondriaan, de GGD en algemeen maatschappelijk werk.

Het onderwerp voor 2020-2021 hebben we door de ouders laten bepalen. Onze experts op digitaal vlak
hebben een digitale enquête uitgezet onder alle ouders en de resultaten gedeeld in de daarop volgende
oudercommissie vergadering. Het thema alcohol en drugs is gekozen als onderwerp voor 2021 .

Oudercommissie Vergaderingen
De oudercommissie heeft in 2020 5 x vergadert. Bij deze bijeenkomsten is de rector van Groenewald of haar
plaatsvervanger aanwezig geweest.

Jaarverslag Oudercommissie

Vivian Gorissen

2019-2020

7

Afsluiting

Graag wil ik een ieder bedanken voor zijn of haar inzet en ervaar ik de oudercommissie als een gremium dat
trouw en loyaal het takenpakket dat er ligt oppakt.
Tot volgend jaar!

Vivian Gorissen
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