
 

Verslag GRC Community bijeenkomst - dinsdag 18 oktober 
 
Terugkoppeling van de onderwerpen die besproken en teruggekoppeld zijn: 
 
1. Klankbordvraag vanuit school: 

Corona is voorbij. Gelukkig kunnen we elkaar weer ontmoeten. Hoe kunnen we het contact tussen 
ouders en school nog verder verbeteren? Hoe kunnen we de ouderbetrokkenheid vergroten?  
o Inhaalacties voor leerlingen zijn supergoed. Ook ouders die in coronatijd niet op school zijn geweest of 

toelichting hebben gemist (leerjaren 2 en 3) hebben soms inhaalacties of een herstart nodig (bv. met 
mentoren extra kennismaking voor ouders onderling organiseren) 

o Driehoeksgesprekken zijn fijn. Die worden bewust niet helemaal aan begin van het jaar gepland, want 
zijn naast kennismaking ook eerste bespreking hoe het gaat met het kind. 

o App-groep voor ouders in brugklassen (voor wie wil). Initiatief vanuit ouders zelf, maar die hebben 
school nodig voor namen/telefoonnummers en toestemming vragen etc. Bij eerste bijeenkomst in het 
jaar opstarten omdat daar alle ouders zijn.  

o Rommelmarkt of hapjesmarkt, bv met kerst? Ook voor ouders. Opbrengst naar goed doel (bv. 
Zorgzusters) 

o Standaard nieuwsbrief voor ouders GRCnu weer oppakken. Volgens vast format met herkenbare 
onderdelen. Ook alle activiteiten voor ouders met programma/tijden e.d. op de website (niet alleen in 
de jaaragenda). 

o Presentaties van kinderen ook voor ouders open stellen: gebeurt al en wordt zeer gewaardeerd! 
o Wens is er om meer beeld te krijgen bij activiteiten van kinderen (foto’s van kamp bv), kan niet altijd 

gedeeld worden vanwege AVG. Andere mogelijkheden (in nieuwsbrief verslag, of pagina op internet 
achter inlog, of iets anders?) 
 

2. Eigen vraag vanuit ouders: 
Mobiele telefoons: ervaringen uitwisselen over stimuleren onderlinge verbinding (pauzes), 
verantwoordelijkheid van leerlingen, omgang met mobieltjes. 
Het was heel goed dat er geen mobieltjes mee op brugklaskamp gingen, dat stimuleerde de onderlinge 
verbinding. Hoe zou dat vastgehouden kunnen worden op school? 
 

3. Wat kun je als ouders doen met de feedback van de mentor en/of in leerlingbespreking.nl? 
Toelichting aan ouders door afdelingsleider. 
 

4. Wat drijft je kind? Over intrinsieke motivatie, keuzes maken voor profiel of vervolgstudie en 
ondersteuning daarbij vanuit ouders. 
 
Toelichting en inspiratie door ouder Marja Zuiderwijk (studiekeuzeadviseur bij Hogeschool Utrecht) en 
decaan Bart Essink.  
 
School staat altijd open voor ouders die iets willen toelichten over hun beroep (bv. in de 
beroepencarrousel) of individueel aan leerlingen. Mail hiervoor naar b.essink@gerritrietveldcollege.nl.  
 

5. Eigen vraag vanuit ouders: 
Armoede: wat merken we in en om school? Wat kunnen we doen als Community? 
o Bij aanmeldingsformulier van leerlingen vanuit basisschool laten aankruisen of ouders interesse 

hebben in info over betalingsmogelijkheden/financiering/Stichting Leergeld/etc.? Dat is een manier om 
gezinnen in beeld te krijgen, dat is altijd erg lastig voor school, ook vanwege privacy. 

o In GRCnu: aanbod dat kinderen op school kunnen blijven als ze willen (met thee/koeken) (als het thuis 
koud is).  

o Catering inschakelen via Zorgzusters  opbrengst naar dit doel dat gezinnen helpt met eten e.d. Ook 
doorverwijzen over en weer. 

o Entree: neem een product mee. Dit gaat dan naar gezinnen die dat nodig hebben. 
o Bij Kerstmarkt: heel lokaal gezinnen van school helpen die dit nodig hebben. 
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