
UIT DE ALV EN OVE VERGADERING VAN 27 NOVEMBER 2017 
 
Het bestuur van de oudervereniging (OVE) vergadert circa vijf maal per jaar. 
Op 27 november vond de tweede bestuursvergadering van dit schooljaar 
plaats. Daaraan vooraf ging de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. 
 
Algemene ledenvergadering 
Op de ledenvergadering was een tiental ouders aanwezig.Het jaarverslag van 
de secretaris en penningmeester over schooljaar 2016-2017 werden 
goedgekeurd. 
 
Voor de vier vacatures in het bestuur hadden zich vijf kandidaten beschikbaar 
gesteld, Edward Hitalessy, Gea Goudswaard, Ewa Mendys, Caroline van der 
Esch en Willeke Stekelenburg. Zij werden alle door de ALV benoemd. Verder 
werden van de zittende leden Annemie Moghaddam, Rob den Heijer, Jos- 
Willem Verhoef en Ed Ligthart herbenoemd. 
Er werd afscheid genomen van Dorine Bentvelsen, Pam Brüning, José 
Vermeer, Nahied Rezwani en Marja Roza. Zij werden hartelijk bedankt voor 
alle energie en tijd die ze in de OVE hebben gestoken. 
 
Bestuursvergadering 
De bestuursvergadering die openbaar was werd extra bezocht door één 
ouder. Patricia Derks nam de voorzittershamer over van Dorine Bentvelsen. 
 
Eindexamenresultaten 
Voor het VWO waren de eindexamenresultaten naar tevredenheid, landelijk 
gezien; voor de HAVO helaas niet. Om dit jaar meer ruimte te creëren voor de 
leerlingen is besloten om in periode 2 en 3 geen tussentijdse toetsen meer te 
geven en de praktische opdrachten te minimaliseren. Verder zijn er nog 
maatregelen genomen die per sectie uitgewerkt worden. 
 
Toetsperiode 2 
De tweede toetsperiode voor de eindexamenklassen is met een dag verlengd. 
Dit om tegemoet te komen aan de vraag van leerlingen om niet meer dan twee 
toetsen per dag te maken. Het rooster is in die zin aangepast. 
 
Zieken 
In de eerste periode van het schooljaar waren enkele leerkrachten langdurig 
afwezig. Vervanging hiervoor is inmiddels geregeld. Er wordt op toegezien dat 
de leerlingen niet teveel lesstof missen, waar nodig wordt er ingehaald. 
 
Thema-avond 
De eerstvolgende thema-avond is op maandag 15 januari 2018. U bent als 
ouder dan van harte welkom. Het onderwerp is: Meer leren in minder tijd. Meer 
informatie hierover volgt op de website of via uw e-mail. 
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