Notulen bestuursvergadering OVE
20 september 2021
Bestuursleden: Gea Goudswaard, Hans Kramer, Alex Lagerwaard, Ewa Mendys-Kamphorst,
Eric van Leeuwen, Erfan Pourmohammadi, Johan Roxs, Saskia Spinhoven, Willeke Stekelenburg
Annemarie Swaak.
Afwezig: Amna Bakija, Vera van Buuren, Matthijs Glerum, Anton Haasnoot, Pascal Merceij,
Caroline van Noordenne, Ellen de Regt.
Schoolleiding: Raoul Majewski
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Opening & Vaststelling agenda
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Vanuit het DB
- Notulen OVE 5 - 21 juni: De notulen zijn akkoord
N.a.v. de notulen wordt gesproken over de eindexamenresultaten (84% HAVO en 89%VWO
geslaagden) De analyse wordt nu gemaakt door de SL en in november geagendeerd in (o.a.)
de OVE-vergadering. De suggestie wordt gedaan naast landelijke vergelijking ook een
regionale vergelijking te maken. Succes in de bovenbouw:
meer leerlingen dan de norm stromen door.
- Jaarplanning OVE 2021 - 2022 is voor de zomer al gedeeld en geldt als een globale richtlijn
voor de agenda
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Vanuit de MR: Er zijn geen vragen n.a.v. het verslag van 05-07-2021 en de jaarplanning MR
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Vanuit de schoolleiding (Inge Simon is afwezig vanwege ziekte)
- Actuele zaken op school:
4 collega’s zijn ouder geworden
Alle zieke collega’s zijn terug, ofwel volledig, ofwel re-integrerend
Vacatures zijn vervuld.
e
Vacatures schoolleiding: de 1 ronde gesprekken volgt binnenkort, veel serieuze reacties.
Relatief weinig Corona besmettingen.
EMC uren: loopt nog niet zoals het zou moeten lopen. De beoogde volgorde is dat de
leerlingen hun keuzes met hun mentor bespreken voordat ze zich inschrijven. Dit is nu
misgegaan. Er wordt hard gewerkt om eea bij te stellen en het de volgende ronde beter te laten
verlopen. Dit proces wordt begeleid door een werkgroep.
Nog weinig mogelijkheid tot verdieping
De stip op de horizon is dat leerlingen van 8.30 tot 16.30u aanwezig zijn op school,
Maar dan van school vertrekken zonder of met nog weinig huiswerk.
Graag beter met leerlingen communiceren waar de hiaten in leerstof liggen.
Schoolplan 2021-2025
Vasstelling de komende weken; presentatie op de dag van de leraar (05-10-2021)
Nog toegevoegd wordt -programma voor excellentie
-duurzaamheid,
-work-load van leerlingen en docenten.
Bouwsteen 4: professionele leercultuur wordt dit jaar meer op de kaart gezet, door o.a. de
ontwikkeldagen af te sluiten met bv een workshop of een onderwijscafé.
Complimenten voor het schoolplan, niet alleen leerinhoudelijk maar ook o.a. qua burgerschap.
Discussie over het al dan niet meer SMART formuleren van het schoolplan. Dit schoolplan is
veel stelliger geformuleerd dan voorgaande schoolplannen.
Jaarplan 2021-2022
Maatschappelijke stage zal in de toekomst veranderen omdat de subsidie-eisen van de
gemeente veranderen.
Aandacht voor: het scholen van mentoren,
het toetsbeleid,
het schoolveiligheidsplan,
GO,
NPO,
reken- en taalbeleid.
De punten per maand op de laatste bladen van het jaarplan worden aan het eind van elke
maand besproken..
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Bestuursaangelegenheden:
- Terugkoppeling uit werkgroepen
- Communicatie: -Folder is ontwikkeld. (ook voor op website)
-deze periode wordt aan een nieuwsbrief gewerkt. (Willeke en
de communicatiegroep maken afspraak)
-website: algemene communicatie naar ouders
- Thema-avond: in januari moet dit qua maatregelen weer mogelijk zijn.
Mogelijke ideeën graag naar werkgroep.
- Voorbereiding algemene ledenvergadering 21 november /
Organisatie verkiezingen nieuwe bestuursledenà informatie naar ouders met uitnodiging
om zich kandidaat te stellen.
- Plan om nieuwe bestuursleden in te werken. Er wordt in oktober/ november een afspraak
gepland met de werkgroep
- Aftredende leden: Vera, Eric (door start opleiding op maandag-avond) Gea (door
mantelzorgtaken) Twee leden aftredend en mogelijk herkiesbaar: Johan en Pascal
Verzoek aan zittende leden om na te denken om zich beschikbaar te stellen als secretaris.
- Komende activiteiten op school waar OVE-bestuur aanwezig is/wil zijn: uitnodiging dag van
de leraar 5 oktober: lezing van 13.15-14.15u, aansluitend presentatie schoolplan en
overhandigen aan 4 aanwezigen: voorzitters leerlingenraad, OVE, RvT en Arti Bos, gedicht
onthullen tot maximaal 16.00u in de aula
Sluiting om 21.40u

Datum volgende vergadering: 01-11-2021

