Verslag van het dagelijks bestuur van de oudervereniging van het Emmauscollege
Schooljaar 2020/2021
Vergaderingen
In het schooljaar 2020/2021 is het bestuur vijf maal bijeen geweest voor een reguliere
bestuursvergadering. Vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van de Covid-pandemie vonden
alle bijeenkomsten online via Zoom plaats. 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 Raoul Majewski (rector) en door één of twee
afdelingsconrectoren in wisselende samenstelling.
De jaarlijkse ledenvergadering werd ingevuld door een openbare bestuursvergadering op
23 november 2020. Ook deze vergadering werd online gehouden. Deze vergadering werd bijgewoond
door 2 leden van de schoolleiding, het OVE bestuur en 13 kandidaat bestuursleden. Er waren geen
belangstellende ouders aanwezig.
In november is een extra bestuursvergadering ingelast naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom
de herdenking van Samuel Paty, waarbij het OVE-bestuur door de rector is geïnformeerd over de gang
van zaken op school.
In maart zijn een tweetal extra bestuursvergaderingen georganiseerd waarin het OVE-bestuur
gesproken heeft over het doel en de werkwijze van de oudervereniging. Bij deze vergaderingen was de
schoolleiding niet aanwezig.
Samenstelling bestuur
Tijdens de jaarvergadering in november zijn 9 vacatures in het bestuur ingevuld. Matthijs Glerum, Alex
Lagerwaard, Erfan Pourmohammadi, Ellen de Regt en Annemarie Swaak zijn toegetreden tot het bestuur
voor een eerste termijn. Hans Kramer, Ewa Mendys-Kamphorst, Willeke Stekelenburg en Gea
Goudswaard zijn opnieuw verkozen in het bestuur voor een tweede of derde termijn. Edward Hitalessy
was aftredend en niet herkiesbaar.
Het dagelijks bestuur is ongewijzigd gebleven en bestaat uit: voorzitter Willeke Stekelenburg,
penningmeester Ewa Mendys-Kamphorst en secretaris Gea Goudswaard.

Inhoudelijk
In het schooljaar 2020-2021 is er veel gebeurd op het Emmauscollege. De actualiteit heeft het OVEbestuur beziggehouden, maar ook de toekomst van de school en de plannen voor de komende jaren. De
belangrijkste onderwerpen die in de bestuursvergaderingen aan de orde zijn gekomen zijn:
•

Spotprent: We hebben (online) overleg gevoerd met de schoolleiding over de gebeurtenissen in de
eerste week van November, toen de school opeens landelijk in het nieuws was vanwege een
incident naar aanleiding van de herdenking van Samuel Paty . Het OVE-bestuur 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. De voorzitter van de OVE is aanwezig geweest bij een
tweetal online bijeenkomsten voor het personeel.
Na de gebeurtenissen rondom de spotprent heeft OVE-bestuur het team laten weten dat we als
ouders achter en naast hen staan, ook in lastige tijden. Namens de ouders van het Emmauscollege
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heeft het OVE-bestuur een brief gestuurd aan het personeel van het Emmauscollege en hebben we
chocolaatjes in de vorm van een duimpje verzorgd als hart onder de riem. Daarnaast is Merel
Morre (https://www.merelmorre.nl/) gevraagd een gedicht te schrijven voor het Emmauscollege.
Met het aanbieden van dit gedicht tijdens de dag van de leraar op 5 oktober 2021 hebben we onze
waardering laten blijken aan alle betrokkenen bij de school. Het gedicht krijgt een mooi plekje
binnen de muren van het Emmauscollege waar iedereen erbij stil kan staan.
•

Pandemie: Ook de pandemie had grote gevolgen voor de school. Ook hier heeft het OVE-bestuur
met de schoolleiding meegedacht en haar 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.

•

Schoolplan: In het voorjaar heeft het OVE-bestuur input gegeven op het schoolplan voor de
komende jaren. In dit plan wordt de koers van de school voor de komende jaren uitgezet. Het
schoolplan is op 5 oktober 2021 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. Het OVE-bestuur
heeft 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 2021- 2022 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 OVE-bestuur feedback gegeven op de plannen. In de MR is na een uitgebreide discussie
ingestemd met de invoering van het aangepaste rooster.

•

Examens: Het verloop van de examens en de resultaten in dit a-typische jaar zijn meerdere malen
besproken. Daarnaast heeft het OVE-bestuur zoals elk jaar financieel bijgedragen aan de diplomauitreiking in het Nieuwe Luxor theater en het jaarboek voor de examenkandidaten.

•

Open dag: De open dag kon niet in zijn gewone vorm worden georganiseerd. Aan de onlinescholenmarkt die als alternatief werd georganiseerd hebben een aantal OVE-bestuursleden
voorzien van avatar een bijdrage geleverd.

•

Financiën: In juni is het voorlopig verslag van de penningmeester aan de orde geweest. Hierbij is
gesproken over de inkomsten en uitgaven van dat deel van de ouderbijdrage waar de
oudervereniging over kan beschikken (4 euro per leerling) en de bestemming van de opgebouwde
private reserve.

Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad van het Emmauscollege zitten 3 ouders die ook lid zijn van het OVEbestuur. Dit schooljaar bestond de oudergeleding in de MR uit Johan Roxs, Amna Bakija en Willeke
Stekelenburg. 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 informeert het bestuur van de OVE over de onderwerpen die aan de orde
komen in de MR en maakt na elke vergadering een verslag voor het bestuur van de oudervereniging.
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Contact met ouders
Vanwege de Covid-19 maatregelen is het contact met de ouders van het Emmauscollege in het
schooljaar 2020-2021 minimaal geweest. De jaarlijkse thema-avond is niet doorgegaan en ook bij de
ouderavonden was het niet mogelijk aanwezig te zijn. Een aantal ouders heeft via het mailadres van de
OVE (ove@emmauscollege.nl) contact gezocht met het OVE-bestuur. Hun vragen of opmerkingen zijn zo
goed mogelijk beantwoord door het dagelijks bestuur. In november 2020 is een nieuwsbrief verzonden
met een oproep aan ouders om zich kandidaat te stellen voor het OVE-bestuur.

Doel en werkwijze oudervereniging
Gedurende het schooljaar 2020-2021 zijn de doelstellingen en de werkwijze van de oudervereniging en
haar bestuur tegen het licht gehouden. Een werkgroep bestaande uit een 6-tal bestuursleden heeft hier
het voortouw in genomen. In een tweetal thematische bijeenkomsten met het voltallige bestuur is
gesproken over de doelstellingen van de oudervereniging en de taken en activiteiten voor het bestuur
die daarbij horen.
Bovenstaande is vervolgens op de volgende manier uitgewerkt:
• Een hernieuwde formulering van het doel van de oudervereniging, gebaseerd op de bestaande
tekst in de statuten en een nadere uitwerking die is vastgelegd in het huishoudelijk reglement
van de vereniging;
• Een overzicht van taken die de oudervereniging op zich neemt en activiteiten die ze moet
ontplooien om dit doel te bereiken;
• Een plan van aanpak met acties op de terreinen vergaderingen/organisatie, communicatie naar
de achterban, input van de achterban en vast te leggen zaken in de statuten en/of
reglementen;
• De acties zijn vervolgens in de tijd uitgezet en opgepakt door het dagelijks bestuur en een
aantal nieuw gevormde werkgroepen;
• Het gros van de acties is inmiddels afgerond en geborgd in een nieuwe werkwijze. De statuten
zijn bekeken en er is geconcludeerd dat die nog passend zijn. Ook is een nieuw huishoudelijk
reglement opgesteld en vastgesteld door het bestuur. De tekst op de website is nagelopen en
geactualiseerd. Er is een jaarkalender opgesteld als geheugensteun en leidraad voor de
voorbereiding van de bestuursvergaderingen en er zijn vaste agendapunten geformuleerd die
elke vergadering terugkomen;
• Gedurende het schooljaar 2021-2022 zullen de diverse voornemens en plannen in de praktijk
gebracht worden waarna in juni 2022 een evaluatie zal worden gepland.

Gea Goudswaard
Secretaris Oudervereniging 2020-2021

Willeke Stekelenburg
Voorzitter Oudervereniging 2020-2021
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