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Bestuursleden:, Wendy Aendekerk, Amna Bakija, Matthijs Glerum, Ewa Mendys-Kamphorst, Hans 
Kramer, Alex Lagerwaard, Caroline van Noordenne, Erfan Pourmohammadi, Sep Pouwels, Ellen de 
Regt, Carrie de Rond,  Saskia Spinhoven, Willeke Stekelenburg, Annemarie Swaak 
 
Afwezig: Isabel Salomons, Anton Haasnoot 
 
Schoolleiding: Raoul Majewski, Lenneke de Bruin, Hans Visser 
 
 

1 
Opening & Vaststelling agenda 
Lenneke en Hans worden welkom geheten, geen aanvullende agendapunten. 
 

2 

Vanuit het DB 
a) Geen tekstuele opmerkingen over notulen OVE 3. De ALV notulen worden formeel 

goedgekeurd in de volgende ALV. 
b) N.a.v. de notulen: Hoe bewaken wij de procesbewaking n.a.v de genoemde 

zorgpunten. Als OVE moeten wij samen borgen dat besproken zaken afgehandeld 
danwel opnieuw geagendeerd worden. 

Nieuwsbrief verzonden op 14 december, website is geactualiseerd.  
 

3 
Vanuit de MR 
Notulen cq verslagen zijn eerder gedeeld. Geen opmerkingen 
 

4 

Vanuit de schoolleiding 
 
Groter aantal collega’s afwezig vanwege de pandemie (door ziekte of quarantaine). Het wordt 
steeds moeilijker uitval van lessen te voorkomen. Tweede zorg is wisselende regelgeving 
rondom quarantaine en hierin duidelijkheid bieden. Mogelijkheid wordt onderzocht om 
camera’s te plaatsen in lokalen zodat lessen in de klas en op afstand gevolgd kunnen worden 
(dit leidt wel tot vraagstuk rondom privacy).  

a) Wens wordt in de vergadering vanuit enige ouders uitgesproken om leerlingen in 
quarantaine maximaal te ondersteunen om de lesstof tot zich te krijgen. De 
basisafspraak op Emmaus is dat docenten dit via een live Stream/Zoom mogelijk 
maken. Indien leerlingen de lesstof niet aangeboden krijgen, is de docent het eerste 
aanspreekpunt. 

De schoolleiding hadden vandaag een beleidsdag over het Schoolplan, de plannen voor 2022 
en NPO.  
De adviezen vanuit de NPO werkgroep, n.a.v. de eerste evaluatie, zijn door de schoolleiding 
overgenomen in overleg met de MR. Begin april zal de tweede evaluatie plaatsvinden waarin 
ouders worden betrokken.  
De evaluatie inzake leerroute GO vindt begin februari 2022 plaats.  
In april wordt het voorbereidende gesprek voor de Inspectie (uitgevoerd in 2023) gehouden. 
Vanwege covid kan de open dag niet in de school plaatsvinden. De introductielessen worden 
digitaal gegeven. In die week vinden er activiteiten rondom het gebouw plaats, dagelijks tussen 
15 -17 uur. Op de open dag zelf zijn er ook activiteiten buiten rondom het gebouw.  

b) De OVE toont haar medeleven richting een zieke docent. De organisatie rondom het 
NK schaken wordt overgenomen door de heer Van der Geest. 
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Kennismaking nieuwe leden schoolleiding 
 
Lenneke de Bruin – van der Meijden (afdelingsconrector 2 en 3 havo) heeft twintig jaar geleden 
zelf op Emmaus als leerling gezeten. Zij is LO docent, heeft 10 jaar lesgegeven op een mavo 
in de binnenstad van Rotterdam en de laatste jaren in Leiden een verbetertraject ervaren voor 
bovenbouw havo. Zij is begin januari gestart en ervaart een gestructureerde, warme en rustige 
school, waar de leerlingen goed aanspreekbaar zijn. Een omgeving waar leerlingen tot goed 
leren kunnen komen. 

a) De ouders worden door Lenneke uitgenodigd om kritisch te zijn, vragen te stellen om 
zodoende de plannen van de leiding sterker te maken.  
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Hans Visser (afdelingsconrector 5 en 6 vwo) is ook in januari gestart, ook LO docent en 
afkomstig van een school uit Ridderkerk waar hij reeds coördinator was van aantal leerjaren 
VWO. Hans geeft aan dat de basis op het Emmaus goed op orde is, en is positief over de 
omgangsnormen van de leerlingen en de betrokkenheid van de docenten en de ouders. 

b) Een ouder uit haar zorgen over de hoge besmettingsaantallen in 6 VWO en de 
komende toetsweek. Deze zorg wordt gedeeld door de leiding. De leerlingen moeten 
een volledig examendossier hebben en moeten dus alle toetsen zoals beschreven in 
het PTA maken. Persoonlijk roosteren en plannen behoort tot de mogelijkheden als er 
teveel uitval gaat ontstaan.  
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Omgang met (toets)resultaten  
 
Aantal onvoldoende rapporten in de onderbouw is lager t.o.v. voorgaande jaar. Deze trend 
wordt ook in de bovenbouw verwacht, als de herkansingen in de cijfers zijn verwerkt. 
Per periode worden gesprekken gevoerd met Secties over deze resultaten, per jaar laag, per 
vak. Er wordt gekeken naar uitschieters, positief dan wel negatief en er worden afspraken 
gemaakt over herstelwerkzaamheden. Afdelingscoördinatoren maken deze analyses; de 
conrectoren gaan met de secties in gesprek. Het betreft vaak maatwerk in oplossingen. 
Afgelopen jaren vielen twee secties in negatieve zin op: economie en scheikunde. Bij 
economie steeds beter wordende resultaten. Scheikunde betreft jong team, krijgt veel 
aandacht, trend is opwaarts.  

a) N.a.v. voorgaande OVE, heeft leiding gesproken met aantal ouders. Schoolleiding is 
vervolgens met sectie in gesprek gegaan over de nieuwe weg van Scheikunde.  

b) 3 havo resultaten ontbreken in een deel van het overzicht.  
c) De classificatie zwak/onvoldoende komt voort uit de overgangsnormering en staat in 

de schoolgids.  
d) 2/3 havo scoren lager, kan dit vanwege gebrek structuur komen? Landelijk een gelijke 

trend. Er vindt nog een verdiepende analyse plaats; deels te verklaren door ontbreken 
structuur waar havisten behoefte aan hebben, maar ook ontbreken van verbinding en 
relatie kan reden zijn. De mentoren gaan hier mee aan de slag.  

e) Een ouder gaat (op persoonlijke titel – niet namens OVE) een klacht bij inspectie 
indienen voor externe toets rondom Sectie Scheikunde. Dit betreft een uiting van 
structureel ongenoegen na jaren van signaleren. De acties van de school worden door 
de ouders gezien, maar de resultaten blijven onvoldoende. 

f) Hoe kan een leerling omgaan met tegenvallende toets resultaten? Eerste stap is direct 
contact opnemen met vakdocent; deze is verantwoordelijk en kan een verbeterplan 
afspreken.  
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Bestuursaangelegenheden 
 
Wendy Aendekerk is vanaf heden secretaris OVE 
Anton Haasnoot en Najib Achatbi hebben besloten zich terug te trekken uit het OVE-bestuur. 
Oproep om nieuwe ouders uit te nodigen voor het OVE-bestuur (er zijn geen missende 
jaarlagen, lichte voorkeur voor onderbouw)  
Thema avond op 15 februari kent als gastspreker Steven Pont. Uitgebreid programma is reeds 
per email verstuurd. Onderwerp: verschil tussen een puber en een volwassene duiden. Wat 
doet Corona met pubers? Welke mechanisme zit erachter en hoe kun je je kind hier het beste 
in begeleiden.  

a) Verzoek aan alle OVE ouders om vragen te bedenken die in de chat opgenomen 
kunnen worden.  

Introductieavond voor nieuwe leden is goed ontvangen. Initiatief behouden.  
Er zijn op korte termijn geen activiteiten op school waar ouders vanwege covid welkom zijn, en 
er is dus ook geen OVE-bestuur aanwezigheid benodigd. 
Eerstvolgende nieuwsbrief betreft de uitnodiging voor de ouderavond. In maart/april komt er 
dan weer een inhoudelijke nieuwsbrief.  
Evaluatie NPO: ouders enquêteren? OVE bestuur hoeft hier niet specifiek op bevraagd te 
worden. Vooral zorgdragen dat alle feedback van ouders wordt gehoord.  

 Papieren (tussentijds) rapport wordt door een leerling gemist. Eindrapport blijft echter op 
papier. Tussentijdse rapporten zijn afgeschaft omdat de cijfers te snel verouderen.  
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Banner voor ouderavond wordt gemaakt (voor als t weer kan) en heeft het logo nodig (actie 
Willeke). 

 Sluiting om 21.40u 
 
Datum Ouderavond: 15-02-2022, Datum Volgende vergadering: 21-03-2022 


