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Bestuursleden: Wendy Aendekerk, Amna Bakija, Ewa Mendys-Kamphorst, Hans Kramer, Erfan 
Pourmohammadi, Ellen de Regt, Carrie de Rond, Saskia Spinhoven, Willeke Stekelenburg, 
Annemarie Swaak. 
 
Schoolleiding: Raoul Majewski, Rick Swibbe. 
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1.  
Opening & Vaststelling agenda 
 
 

2. 

Vanuit het DB: 
 

- Geen opmerkingen inzake notulen OVE 4; notulen zijn vastgesteld.  
- Naar aanleiding van de notulen: Hoe zijn de toetsweken verlopen kijkend naar  

coronabesmettingen? Het vroeg veel aandacht omdat er veel afwezigheid was. Dit is 
een zorg. Er zijn enkele leerlingen die veel toetsen missen, en veel leerlingen die 
enkele toetsen hebben gemist. Er zijn afspraken gemaakt met leerlingen om tijdig het 
dossier af te hebben. De regels rondom afronden PTA zijn iets versoepeld; voor 
aanvang van het eerste examen, moet het afgerond zijn.  

 

3. 

Vanuit de MR: 
 

- De MR heeft in februari vergaderd over GO. Dit verslag is naar OvE gestuurd. 
- De MR heeft niet ingestemd. De schoolleiding heeft vervolgens besloten dit voorstel in 

te trekken omdat er behoefte is aan meer integraliteit. De GO experimenteerruimte 
wordt hiermee beëindigd en de positieve punten van de leerroute worden 
geïntegreerd, zoals bijvoorbeeld coaching.    

- De huidige GO lichting wordt gecontinueerd.  
 
In de OVE vergadering is gesproken over de procesgang rondom deze instemmingsaanvraag 
en of dit de uitkomst negatief heeft beïnvloed. Deze discussie is geëindigd met de opmerking 
dat de MR intern de procesgang gaat evalueren.  

 

4. 

Vanuit de schoolleiding: 
 

- Er zal mogelijk nog een oproep komen vanuit de overheid om kinderen uit Oekraïne op 
te vangen.  

- Er zijn helaas veel zieke collega’s (29).  
- Beoordelingen van de nieuwe collega’s worden afgerond. Daar waar niet tot een vaste 

aanstelling wordt overgegaan, ontstaan vacatures. Deze zullen eind maart bekend 
gemaakt worden.  

- Situatie gemeente Zuidplas. Er loopt een haalbaarheidsonderzoek om te bepalen of 
eindonderwijs Havo/VWO benodigd is (nu uitsluitend onderbouw onderwijs). Dit kan 
een negatief effect hebben op ons mogelijke leerlingenaantal. De schoolleiding licht 
toe dat ze moeite hebben met het (proces rondom het) onderzoek. De OVE geeft als 
reactie dat we ook vanuit de kracht van Emmaus uit kunnen gaan en ons duidelijker 
kunnen differentiëren t.o.v. deze school.  

   

5. 

Voortgang schoolplan ‘Ruimte in Ontwikkeling’: 
 

- Studiedag 14 maart. Raoul geeft een presentatie waarin hij de studiedag samenvat 
door de verschillende thema’s toe te lichten. De ochtend stond in het teken van Zorg. 
De middag ging over het schoolplan. Gesproken is over NPO, roosterkeuze, GO.  
Deze studiedag is meer dan gemiddeld positief beoordeeld door de leerkrachten.   
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- In de loop van 2022 komt de gemeente kijken naar de staat van het gebouw en de 

mogelijke toekomst. Deze schouw bepaalt hoe we met de verbouwing B-Gang 
omgaan.  

- De resultaten van de NPO enquête onder ouders zijn bekend. Rapportages worden nu 
gemaakt. Leerkrachten geven vooral feedback over werkdruk. Er is stilgestaan bij de 
voor- en nadelen van 40/50 minuten roosters. Eerste inzicht is dat iedereen een gelijke 
wens heeft, namelijk behoefte om te kunnen kiezen voor doorontwikkeling. De NPO 
evaluatie wordt besproken in de MR op 12 april.  

- Afgesproken is dat de evaluatie ook gedeeld wordt met de OVE (rond 7 april). Op 11 
april plant de OVE een voorbespreking (ZOOM) om bestuursleden de mogelijkheid te 
geven om feedback te geven.   

-  

6. 

Bestuursaangelegenheden: 
 

- Complimenten worden uitgesproken aan de organisatoren van de Thema avond. Er 
was een hoge opkomst en een goede spreker. Een live bijeenkomst kan extra 
voordelen hebben t.o.v digitaal, omdat ouders dan op school komen, elkaar kunnen 
ontmoeten. Anderzijds kan digitaal ook een grotere opkomst realiseren. Te bespreken 
voor de volgende thema avond.  

- De stoeltjesavonden worden weer op school gehouden, en dit biedt een goede 
mogelijkheid om het contact met ouders aan te halen. Annemarie en Ewa maken een 
planning en vragen de bestuursleden om beschikbaarheid via de email.  

- De nieuwsbrief komt uit voor de stoeltjesavond, met o.a. thema-avond, GO, rooster en 
oproep voor nieuwe bestuursleden OvE.  

- We gaan het uitgestelde diner (met voormalige bestuursleden) opnieuw plannen. 
Hiervoor komt een datumprikker.  

7. 

Rondvraag: 
 

- Er is stil gestaan bij een stuk uit de schoolkrant (over de leerling). Een aantal ouders 
hebben hierop gereageerd, net zoals leerkrachten, die de tekst niet konden waarderen. 
De schrijver (leerkracht) heeft de feedback ontvangen.  

- In mei komt de inspectie langs voor regulier schoolbezoek; zij hebben aangegeven dan 
ook aandacht te geven aan de scheikunde klacht.   

 Sluiting om 21.25 uur 
 
Datum volgende vergadering: 16-05-2022 
 
 


