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Vergaderingen 
In het schooljaar 2018/2019 is het bestuur vijf maal bijeen geweest. Bij alle vergaderingen 
was een ruime meerderheid van de bestuursleden aanwezig. De vergaderingen werden 
samen met de schoolleiding voorbereid door het Dagelijks Bestuur (voorzitter, penning-
meester en secretaris).  
Namens de schoolleiding werden de bestuursvergaderingen bijgewoond door de heer A. Bos 
(rector) en door twee afdelingsconrectoren in wisselende samenstelling.  
Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen waren ook regelmatig andere leden van de 
schoolleiding of het docententeam aanwezig, om in de rol van gastspreker actuele 
onderwerpen toe te lichten of uitleg te geven naar aanleiding van vragen vanuit het bestuur. 
De jaarlijkse ledenvergadering werd ingevuld door een openbare bestuursvergadering op 26 
november 2018. Deze vergadering werd bijgewoond door 3 leden van de schoolleiding, het 
OVE bestuur, 2 kandidaat bestuursleden en een belangstellende ouder. 
 
Samenstelling bestuur 
Tijdens de jaarvergadering werden twee nieuwe leden in het bestuur benoemd: Johan Roxs  
en Pascal Merceij. Ook werden vier leden herbenoemd: Vera van Buuren, Hans Kramer, 
Roel Westrik en Dineke de Groot.  
Het dagelijks bestuur bestaat uit: voorzitter Patricia Derks, penningmeester Jos-Willem 
Verhoef en secretaris Annemie Moghaddam. Gea Goudswaard neemt het secretariaat over 
van Annemie Moghaddam. 
Naast de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris, hebben verschillende 
bestuursleden een eigen taak. Deze worden zo nodig aan het begin van het bestuursjaar 
onderling herschikt of verdeeld. 
Aan het begin van het bestuursjaar 2018-2019 werd afscheid genomen van twee 
bestuursleden: Annemie Mogghadam en Anneke Hazelebach. 
 
Inhoudelijk 
Gedurende het jaar is een groot aantal onderwerpen aan de orde geweest. De voornaamste 
onderwerpen waren: 
    

• Transformatieve school: Dit traject is opgestart in schooljaar 2017/2018 en beslaat 
enkele jaren. Alle leerkrachten worden in groepen bijgeschoold op dit onderwerp, 
onder begeleiding van socioloog Illias El Hadioui. 

• LLR: De OVE heeft indien nodig contact met de leerlingenraad. 
• Digitale informatie aan ouders: Berichten gaan via de weblog, e-mailing met relevante 

informatie en een rubriek “Veelgestelde vragen” op de website. 
• Examens: Het VWO heeft dit jaar een slagingspercentage van 87% (landelijk 

gemiddelde 91%), en de HAVO een slagingspercentage van 88% (landelijk 
gemiddelde 88%).  

• Diploma-uitreiking: de OVE droeg financieel bij aan de diploma-uitreiking in het 
nieuwe Luxor. 

• Open Dag: Deze werd weer druk bezocht. Ook de ouders van de OVE en de 
leerlingen van de LLR werden vaak door ouders en nieuwe leerlingen aangesproken. 

• Schoolveiligheidsbeleid: er werd gesproken over de re-audit, de school behoudt het 
predicaat Veilige School. 

• Jaarplan: Het jaarplan 2017/2018 werd geëvalueerd en het jaarplan 2018/2019 
besproken 
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• Go Emmaus: Er is een pilot gestart bij één van de  brugklassen, waar het gehele 
team vernieuwend onderwijs aanbiedt. Alle vakken worden aangeboden vanuit 
leerdoelen, meer keuze voor leerlingen, met coaching bij de keuzes, elke week is er 
een overleg-uur. 

• Hart voor HAVO: Dit traject is gestart om de HAVO beter op de kaart te zetten en ook 
de HAVO leerling meer uitdaging te bieden. 

• Financiën: verantwoording van de ouderbijdrage 2018. Toelichting op de 
ouderbijdrage 2018.  

• Voorlichting en informatievoorziening ouders: nieuwsbrief, website, open dag, 
ouderavonden etc. 

• MR: in elke vergadering kwamen de onderwerpen aan de orde die in de 
Medezeggenschapsraad waren behandeld. Enkele bestuursleden van de 
oudervereniging zijn tevens lid van de MR. In het bestuursjaar 2018/2019 waren dat: 
Willeke Stekelenburg, Rob den Heijer en Johan Roxs.  
 

Contact met ouders 
Om het contact met de ouders te vergroten werd éénmaal een thema avond georganiseerd: 
op 15 januari 2019, met als onderwerp communicatie en pubers, hoe heb je begrip voor 
elkaar? De avond werd gezamenlijk verzorgd door OVE en school. Als gastspreker was 
Joyce Seijbel aanwezig van het bureau Samen-Binden. De avond werd goed bezocht, er 
waren ruim 150 ouders aanwezig. 
Het contact met de ouders werd ook onderhouden door aanwezigheid van bestuursleden bij 
activiteiten/ ouderavonden en door middel van de weblog.  
Op de homepage van de Emmaus website werd regelmatig aandacht besteed aan 
activiteiten van de OVE. 
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