
Notulen bestuursvergadering OVE 2 
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Bestuursleden: : Amna Bakija, Vera van Buuren, Matthijs Glerum, Gea Goudswaard, Hans Kramer,  
Caroline van Noordenne, Ellen de Regt, Johan Roxs, Willeke Stekelenburg, Annemarie Swaak 
Afwezig: Anton Haasnoot, Ewa Mendys-Kamphorst, Alex Lagerwaard, Eric van Leeuwen,  
Erfan Pourmohammadi, Saskia Spinhoven 
Schoolleiding: Raoul Majewski, (Lennart van der Meer en Anne Martens) 
 

1 Opening & Vaststelling agenda 
Dankwoord voor Lennart van der Meer (opvolging start per 1-1-2022) 
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 Vanuit het DB 
- De notulen van OVE 1 zijn akkoord. 
- Inkomende en uitgaande post: 2 nieuwsbrieven met hierin de oproep voor nieuwe 
bestuursleden 
Bestuursleden van wie zoon of dochter geslaagd is worden automatisch uit het mailbestand 
verwijderd. Zo mogelijk zittende bestuursleden handmatig toevoegen aan de mailing tot en met 
de ALV in november. 

3 Vanuit de MR:  
- De MR heeft in de afgelopen periode niet vergaderd.  
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Gesprek met Anne Martens, de zorg coördinator van het Emmauscollege.  
Anne is gevraagd om toelichting te geven op de zorg binnen de school. 
De afgelopen jaren zijn er vele zaken opgezet en verbeterd: o.a. het dyslexiebeleid is 
aangescherpt, de samenwerking met samenwerkingsverband Koers VO is verbeterd  
Steeds bekijken we of de zorg die geboden wordt blijft passen bij de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen. 
Tijdens Corona aangepaste zorg: er waren meer leerlingen die somber waren, soms gaf een 
thuissituatie aanleiding tot zorg. De externe zorg was overbelast, de vraag aan school was wat 
ze extra kon bieden. In deze tijd zijn vele zorgtrajecten opgezet.  
Een kruisjeslijst werd per leerling ingevuld door mentoren waarna gekeken werd of en op welk 
gebied (meer) begeleiding nodig is. Nu blijven we monitoren of verbetering zichtbaar is of dat 
er juist meer of andere begeleiding nodig is.  
Er zijn inloopuren georganiseerd, waarbij SMW en zorg-coördinatoren aanwezig zijn voor 
mentoren die vragen of zorgen hebben over leerlingen. 
Meer collega’s zijn persoonlijk mentor om meer leerlingen te kunnen begeleiden. 
Er is meer intervisie met collega’s  
Er wordt meer aandacht besteed tijdens mentorlessen om aan leerlingen duidelijk te maken 
wat de mogelijkheden op school zijn voor leerlingen die niet lekker in hun vel zitten. 
Ook is er aandacht het welbevinden van docenten na Corona. 
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Vanuit de schoolleiding: 
- Evaluatie examenresultaten (concept document) 
  De resultaten van afgelopen schooljaar zeggen niet zoveel, in vergelijking met de voorgaande 
  jaren blijven de resultaten iets achter op het landelijk gemiddelde. De doorstroom in de 
  bovenbouw ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. De afwijking SE/CE is op orde.  
  Er springen een paar vakken uit die achter blijven, zowel op HAVO als VWO. 
  Er wordt met de verschillende secties gesproken en een plan van aanpak vastgesteld. Dit     
  punt wordt op een latere OVE vergadering geagendeerd. 
- NPO – EMC Uren 
  De komende weken wordt beter gekeken waaraan behoefte is bij leerlingen. De mentoren 
  zullen de aanmeldingen bewaken. Hierdoor moet duidelijk worden hoeveel aanmeldingen er 
  zijn per vak, zodat in kaart gebracht kan worden hoeveel leerlingen behoefte hebben aan 
  welke ondersteuning. 
- Covid 19 stand van zaken en informatievoorziening naar ouders  
  Vanuit de GGD wordt geadviseerd om ouders op de hoogte gehouden van Corona gevallen 
  binnen de school. Na overleg zal deze mail verstuurd blijven worden. Daarnaast wordt   
  leerlingen geadviseerd de Corona -melder-app te installeren. 
 
  Op een paar plaatsen binnen de school is de luchtkwaliteit niet op orde. Hierover zijn 
  afspraken gemaakt met de brandweer om voorlopig de deuren open te zetten totdat er 
  magneten op de deuren zijn geplaatst.  
  Er worden mogelijk luchtcirculatiesystemen in lokalen geplaatst. 



Notulen bestuursvergadering OVE 2 
1 november 2021 

 

6 

Bestuursaangelegenheden: 
- Kort verslag aanbieden gedicht tijdens Dag van de Leraar 

het gedicht wordt binnenkort opgehangen 
- Klankbordavond NPO/EMC uren 

Bij de volgende ronde zal een mail naar ouders gestuurd worden met daarin de 
aanpassingen die gedaan zijn. 
De werkgroep die met de evaluatie van de EMC uren belast is zal ook middels een 
enquête de mening van ouders peilen. Naar aanleiding daarvan mogelijk een 
klankbordavond. 

- Samenstelling bestuur OVE (aftredende bestuursleden, verkiezingen nieuwe 
bestuursleden, vacatures secretaris en lid MR) 
Er zijn vijf aftredende bestuursleden- Johan, Pascal, Vera, Eric en Geaà 5 vacatures. 
Er was 1 aanmelding na de nieuwsbrief, diegene trok zich later terug. De kandidaten 
van vorig jaar zijn aangeschreven, daarvan zijn er nu 4 aanmeldingen. 
àaan alle bestuursleden de vraag om na te denken om je aan te melden als MR lid 
en/of als secretaris.  

- Inwerken nieuwe bestuursleden:  
Hans maakt een presentatie voor de nieuwe bestuursleden.  

- Komende activiteiten op school waar OVE-bestuur aanwezig is/wil zijn: 
Stoeltjesavonden 14 en 16 december, Open dag 29 januari  
Annemarie inventariseert de bestuursleden die per avond/ dag aanwezig zijn.  

- Thema-avond 
Erfan en Ewa (mogelijk ook Saskia) maken afspraak om te overleggen. Zowel een 
fysieke als een online thema-avond plannen. 

Nieuwsbrief december/Communicatie naar achterban 
 
Het jaarlijks etentje is op woensdag 17 november 

7 Sluiting om 21.30u 
 
 
Datum volgende vergadering (ALV): 22-11-2021 
 
 


