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Betreft: Nieuwsbrief oudervereniging Emmauscollege 
Aan: Alle ouders van het Emmauscollege 
Van: Het bestuur van de oudervereniging 
Datum: 14 december 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 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.  
 
Op 22 november vond onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Aan de orde 
kwamen onder andere het jaarverslag 2020-2021 en het verslag van de penningmeester. 
We namen afscheid van een aantal bestuursleden en er zijn 5 nieuwe ouders toegetreden 
tot het bestuur. Omdat er meer vacatures waren dan aanmeldingen voor het 
bestuurslidmaatschap zijn er dit jaar geen verkiezingen georganiseerd. Het jaarverslag en 
de nieuwe samenstelling van het bestuur kunt u teruglezen op de website van het 
Emmauscollege. Kijk bij Ouders > OVE. 
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ACTUEEL 
 
In de afgelopen periode hebben we ons bezig gehouden met de volgende zaken: 
 
Examenresultaten: De resultaten van het afgelopen schooljaar bleven in vergelijking met 
de voorgaande jaren iets achter op het landelijk gemiddelde. Het was natuurlijk een ander  
jaar dan normaal met afwijkende normen vanwege de pandemie. De schoolleiding maakt 
een analyse van de trends. Die worden besproken met de secties en op basis daarvan 
wordt een plan van aanpak opgesteld om resultaten te verbeteren. In ons volgende overleg 
worden we hierover geïnformeerd. 
 
Toetsen: Na de eerste toetsweek hebben we onze zorgen geuit over de verschillen tussen 
de opgegeven stof en de uiteindelijke toetsen bij een aantal vakken. Omdat het aantal 
toetsen (met name in de bovenbouw) beperkt is, is het moeilijk in zo’n geval een 
tegenvaller te compenseren. Leerlingen vinden soms geen gehoor als ze bij hun docent 
aan de bel trekken. De stap naar de mentor (of coördinator) wordt niet altijd gezet.  
 

 
 
Pandemie: We hebben aandacht gevraagd voor de gang van zaken als klassen naar huis 
gestuurd worden. De overstap naar online onderwijs loopt in sommige gevallen rommelig. 
We spraken ook over de mails die vanuit school worden verzonden bij Corona gevallen 
binnen de school. Deze mails worden door veel ouders als spam ervaren. De GGD 
adviseert echter om ouders op de hoogte te houden van Corona gevallen 
binnen de school. We begrijpen de afweging van de schoolleiding om de mails te versturen, 
ook al worden ze niet door iedereen op prijs gesteld. Daarnaast blijft de luchtkwaliteit een 
punt van aandacht. Er is goed in beeld op welke plaatsen in de school de ventilatie beter 
kan. Daar zijn gerichte maatregelen genomen. 
 
40-minuten rooster en EMC-uren: De evaluatie van de gang van zaken bij het eerste blok 
EMC-uren heeft geleid tot verschillende verbeteringen. Het aanbod wordt beter afgestemd 
op de vraag van de leerlingen. Ook krijgen de mentoren een grotere rol. In het voorjaar 
zullen ouders betrokken worden bij een volgende tussentijdse evaluatie. 
 
Leerlingenzorg: Anne Martens, de zorgcoördinator van het Emmauscollege heeft ons 
bijgepraat over haar werk. De afgelopen jaren is er veel opgezet en verbeterd. Er wordt 
steeds bekeken of de zorg die beschikbaar is nog past bij de (onderwijs)behoeften van de 
leerlingen. Vanwege Corona is de vraag toegenomen: er zijn meer leerlingen die somber 
zijn of waarbij de thuissituatie aanleiding tot zorg geeft. Er wordt door mentoren, docenten 
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en het zorgteam hard gewerkt om iedereen die daar behoefte aan heeft te helpen, in de 
school of met een doorverwijzing. 
 
Begroting school: In de medezeggenschapsraad is gesproken over de 
meerjarenbegroting van de school. Vanwege het extra geld dat beschikbaar komt vanwege 
de pandemie is er de komende jaren ruimte om te investeren in het onderwijs. Denk hierbij 
aan de kosten voor de EMC-uren, het huiswerkinstituut en de examentrainingen. Ook is het 
budget voor onderwijsontwikkeling verhoogd en er is extra geld voor de excellentie-
trajecten. Een deel van de B-verdieping wordt mogelijk aangepast om meer werkplekken te 
maken waar leerlingen kunnen studeren. Een groot deel van de begroting wordt gevormd 
door de personeelskosten en ook hierin wordt geïnvesteerd. Op lange termijn wordt er 
gestuurd op een blijvende stabiele financiële positie van de school. 
 

 
 
 
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. 
	
Het einde van het jaar 2021 is al weer in zicht. We wensen u fijne kerstdagen en een 
voorspoedig 2022 toe en hopen dat het in het nieuwe jaar mogelijk zal zijn elkaar op school 
te ontmoeten! 
	
Namens het bestuur van de oudervereniging, 
Willeke Stekelenburg 
Voorzitter 
 
 
	


