Verslag van de secretaris van het bestuur van de oudervereniging
van het Emmauscollege over het jaar 2019/2020

Vergaderingen
In het schooljaar 2019/2020 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, penningmeester en secretaris).
Namens de schoolleiding werden de bestuursvergaderingen bijgewoond door de heer A. Bos
(rector) en door één of 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
18 november 2019. Deze vergadering werd bijgewoond door 2 leden van de schoolleiding,
het OVE bestuur, 5 kandidaat bestuursleden en er waren geen belangstellende ouders.
Samenstelling bestuur
Tijdens de jaarvergadering werden vijf nieuwe leden in het bestuur benoemd: Amna Bakija,
Anton Haasnoot, Eric van Leeuwen, Caroline van Noordenne en Saskia Spinhoven.
Ook werden twee leden herbenoemd: Edward Hitalessy en Ewa Mendys-Kamphorst.
André Terpstra wordt dit jaar als interim lid benoemd, hij heeft dit schooljaar geen kinderen
op school, maar verwacht dat zijn zoon in augustus 2020 zal starten in de brugklas.
Er blijven twee vacatures onvervuld.
Het dagelijks bestuur bestaat uit: voorzitter Patricia Derks, penningmeester Jos-Willem
Verhoef en secretaris Gea Goudswaard. Willeke Stekelenburg neemt de voorzittersrol over
van Patricia Derks en Ewa Mendys-Kamphorst vervangt Jos-Willem Verhoef als
penningmeester.
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 2019-2020 werd afscheid genomen van zeven
bestuursleden: Patricia Derks, Mirjam de Graaf, Dineke de Groot, Rob den Heijer, Ed
Ligthart, Jos-Willem Verhoef en Roel Westrik.
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.
Covid-19: Er wordt gesproken over onderwijs op afstand, de mogelijkheden bij
(gedeeltelijke) schoolopening en een plan van aanpak 1,5 meter.
Vertrek van de rector, dhr. A. Bos/ benoeming nieuwe rector dhr. R. Majewski
LLR: De OVE heeft indien nodig contact met de leerlingenraad.
Examens: Het VWO heeft dit jaar een slagingspercentage van 99%, en de HAVO een
slagingspercentage van 96%.
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.
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•
•

•
•
•

Jaarplan: Het jaarplan 2019/2020 werd geëvalueerd.
Go Emmaus: Er is een traject gestart bij één van de brugklassen, waar het team
vernieuwend onderwijs aanbiedt. Alle vakken worden aangeboden vanuit leerdoelen,
meer keuze voor leerlingen, met coaching bij de keuzes, elke week zijn er overleguren.
Visitatie Semper Movens: Deze visitatie is voor feedback en wordt op eigen verzoek
uitgevoerd met een eigen observatie-vraag.
Financiën: verantwoording van de ouderbijdrage 2019. Toelichting op de
ouderbijdrage 2019.
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 2019/2020 waren dat:
Willeke Stekelenburg, Johan Roxs en Amna Bakija.

Contact met ouders
Om het contact met de ouders te vergroten werd éénmaal een thema avond georganiseerd:
op 13 januari 2020, met als onderwerp Pubers online. De avond werd gezamenlijk verzorgd
door OVE en school. Als gastspreker was Klaartje Schüngel aanwezig van SocialmediaIMPACT. De avond werd goed bezocht, er waren ruim 90 ouders aanwezig.
Het contact met de ouders werd ook onderhouden door aanwezigheid van bestuursleden bij
activiteiten/ ouderavonden en door middel van de weblog.

Gea Goudswaard
Secretaris OVE 2019-2020
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