Overleg MR Emmauscollege 15 juni 2021
Verslag voor het bestuur van de oudervereniging
De MR vergadering van 15 juni 2021 vond plaats via Zoom. Namens de ouders waren Johan en Willeke
aanwezig, Amna was helaas verhinderd. Er is zowel zonder als met een vertegenwoordiging van de
schoolleiding (Raoul Majewski en Sophie Verschueren) overlegd. De volgende onderwerpen zijn
besproken:
Mededelingen:
• Er is kort stilgestaan bij de perikelen rond het gebruik van de platformen van Google. Zie
hiervoor ook de brief die op 15-06 door school is verzonden naar ouders.
• De eerste examenresultaten zijn besproken
• Diverse mededelingen van personele aard
BN-ers in het onderwijs:
Het Emmauscollege is benaderd door het productiebedrijf achter het TV-programma BN-ers in het
ziekenhuis, Tuvalu Media. Zij werken aan een vervolg op dit programma, dat gaat draaien om werken in
het onderwijs. De school staat hier positief tegenover. In de MR zijn zaken als privacy aan de orde
gekomen en een mogelijke negatieve tendens als we als school weer in de media komen na de
gebeurtenissen van afgelopen najaar. Als het daadwerkelijk tot opnames komt kan er een ouderavond
georganiseerd worden door school en programmamakers om ouders te informeren.
Schoolplan:
Voor het schoolplan 21-25 is nu een schrijfplan gereed, waarin de hoofdlijnen worden weergegeven. In
de volgende fase worden de diverse zaken verder uitgewerkt. Doel is te komen tot een beknopte tekst
met onderliggende documenten ter aanvulling en verduidelijking. Daarnaast wordt nagedacht over
visualisering van het schoolplan, waarin beeldend wordt weergegeven wat de doelen zijn en hoe die
doelen bereikt gaan worden in de komende planperiode. Versie 0 zou voor de zomer nog opgeleverd
moeten worden.
Nationaal Plan Onderwijs:
De school moet bepalen welke aanpak ze kiest in het kader van het Nationaal Plan Onderwijs, waarbij
middelen beschikbaar komen om de door Covid-19 ontstane achterstanden weg te werken door
bewezen effectieve interventies toe te passen. In dit kader wordt gewerkt aan het doortrekken van het
40-minuten rooster met middagprogramma, zoals dat nu ook al op school wordt ingezet.
Het onderwerp is ook geagendeerd voor de OVE-bestuursvergadering en zal daar uitgebreid aan de orde
komen. Raoul heeft tijdens de MR-vergadering een powerpoint presentatie gebruikt, die ik bij dit verslag
zal voegen ter toelichting.
De MR heeft nog veel vragen over de keuzes die gemaakt worden door de school en de onderbouwing
daarvan. Veel is nog onduidelijk. In de komende weken worden de plannen nader uitgewerkt en
onderbouwd met als doel in een extra MR vergadering op 5 juli de plannen nogmaals te bespreken. Ze
zullen dan ter instemming voorliggen.
Leerlingenstatuut:
Het vernieuwde leerlingenstatuut is vastgesteld en zal in de komende periode onder de aandacht
worden gebracht van medewerkers en leerlingen.
Willeke Stekelenburg, 18 juni 2021

