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Nieuwsbrief oudervereniging Emmauscollege
Alle ouders van het Emmauscollege
Het bestuur van de oudervereniging
02 oktober 2021

Geachte ouder/verzorger,
Het bestuur van de oudervereniging informeert u graag over haar activiteiten. Bent u
benieuwd wat we doen op het Emmauscollege? Lees dan verder!
WAT DOET DE OVE?
De OVE overlegt met de schoolleiding over schoolzaken en is aanspreekpunt voor alle
ouders en verzorgers over algemene schoolse zaken. Ook zit vanuit de OVE een drietal
leden in de Medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast controleert de OVE de bestedingen
van de ouderbijdrage, en organiseert ze een thema-avond en klankbordavonden.
BESTUUR
Alle ouders van het Emmauscollege zijn automatisch lid van de Oudervereniging (OVE).
Het bestuur van deze vereniging bestaat uit circa 16 enthousiaste ouders die gekozen
worden voor een termijn van drie jaar. De OVE heeft zes keer per jaar overleg met de
schoolleiding over belangrijke thema’s.
Tijdens de algemene ledenvergadering in november kiezen we, als er vacatures zijn, de
nieuwe bestuursleden. Alle ouders/verzorgers van het Emmauscollege zijn welkom om bij
de algemene ledenvergadering aanwezig te zijn en iedere ouder kan zich ook verkiesbaar
stellen. Bij de samenstelling van het bestuur streven we ernaar om alle leerjaren
vertegenwoordigd te hebben. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de aankomende
verkiezingen in november.
ACTUEEL
Het afgelopen schooljaar is er veel gebeurd op school. De actualiteit heeft ons
beziggehouden, maar ook de toekomst van de school en de plannen voor de komende
jaren. Een paar voorbeelden van onderwerpen die in ons overleg met de schoolleiding aan
de orde zijn gekomen:
Spotprent: We hebben (online) overleg gevoerd met de schoolleiding over de
gebeurtenissen in het najaar, toen de school opeens landelijk in het nieuws was. Het OVEbestuur besprak de impact van het incident op leerlingen en docenten en de keuzes die de
schoolleiding maakte bij het weer oppakken van het onderwijs op school.
Pandemie: Ook de pandemie had grote gevolgen voor de school. Ook hier hebben we met
de schoolleiding meegedacht en onze mening gegeven over onder meer de aanpak van
digitaal onderwijs, testen op school, de ventilatie van de lokalen en het afstand houden in
de klas.
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Oudervereniging biedt Emmauscollege gedicht aan: De oudervereniging heeft Merel
Morre (https://www.merelmorre.nl/) gevraagd een gedicht te schrijven voor het
Emmauscollege. We willen met het aanbieden van dit gedicht onze waardering laten blijken
aan alle betrokkenen bij de school. Na de gebeurtenissen rondom de spotprent wil de OVE
het team laten weten dat we als ouders achter en naast hen staan, ook in lastige tijden. Het
gedicht wordt op 5 oktober aangeboden tijdens de dag van de leraar. Het gedicht krijgt een
mooi plekje binnen de muren van het Emmauscollege waar iedereen erbij stil kan staan.
Schoolplan: In het voorjaar hebben we input gegeven op het schoolplan voor de komende
jaren. In dit plan wordt de koers van de school voor de komende jaren uitgezet. Een
belangrijk document dat inmiddels af is en op 5 oktober zal worden gepresenteerd.

GO-Emmaus: GO-Emmaus is één van de uitwerkingen van het vorige schoolplan. De
implementatie van GO (Gepersonaliseerd Onderwijs) loopt nu al een paar jaar in de
onderbouw. We hebben het reilen en zeilen van het programma meerdere malen
besproken met de schoolleiding.
40-minuten rooster en EMC-uren: Voor de vakantie werd duidelijk dat in schooljaar 20212022 alle leerlingen weer tegelijk naar school zouden mogen. De school heeft toen plannen
gemaakt voor het wegwerken van de achterstanden die zijn opgelopen door de
gedeeltelijke schoolsluiting in coronatijd. Het 40-minutenrooster met de EMC-uren in de
middag is hier de uitwerking van. We hebben als ouders feedback gegeven op de plannen.
In de MR is na een uitgebreide discussie ingestemd met de invoering van het aangepaste
rooster.

Pagina 2

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
In de medezeggenschapsraad van het Emmauscollege zitten 3 ouders. De onderwerpen
die de MR bespreekt zijn heel divers. In het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld zaken aan de
orde gekomen als het formatieplan en de begroting, het leerlingenstatuut, het PTA en de
examenreglementen voor de bovenbouw, de roosters, de samenwerking in de regio,
werkdruk, het jaarplan en het schoolplan voor de komende jaren.
De oudergeleding in de medezeggenschapsraad maakt na elke vergadering een verslag
voor het bestuur van de oudervereniging. Deze verslagen zijn ook te vinden op de website
van het Emmauscollege (kijk bij Ouders > MR).
CONTACT MET DE OVE
Wilt u meer weten over de OVE of haar activiteiten? Mail uw vragen en opmerkingen aan
ove@emmauscollege.nl. U kunt ook kijken op de website van het Emmauscollege (kijk bij
Ouders > OVE). Als de Covid-19 maatregelen het toelaten vindt u ons ook tijdens
ouderavonden met een stand in de hal van het Emmauscollege.
Namens het bestuur van de oudervereniging,
Willeke Stekelenburg
Voorzitter
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