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Beste ouder, 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor ouders van het Emmauscollege. 
 

 
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. Meer lezen over wat het bestuur doet 
en wie er in zitten? Kijk op de website van het Emmauscollege bij Ouders > OVE. 
 
THEMA AVOND MET STEVEN PONT 
 
Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, heeft veel ervaring met pubers en ouders en is 
expert op het gebied van pubers in Coronatijd. Op 15 februari gaf hij op uitnodiging van de oudervereniging een 
webinar voor de ouders van het Emmauscollege met als thema: De puber beter begrepen. Het was een 
informatieve en inspirerende thema avond. Steven nam ons mee in de wereld van onze pubers en de werking 
en ontwikkeling van hun brein. Hij ging daarbij in op wat deze onzekere coronatijd betekent voor pubers en hoe 
wij als ouders hier het beste mee om kunnen gaan. Hij maakte verbinding tussen de theorie en de praktijk van 
onze keukentafels en wist ons te boeien met voorbeelden en handvaten om mee aan de slag te gaan. We 
kijken terug op een geslaagde thema avond met meer dan 300 deelnemende ouders. 
 

 
 
ACTUEEL 
 
In de afgelopen periode hebben we ons bezig gehouden met de volgende zaken: 
 
• Het 40-minutenrooster en de EMC-uren: Er is een evaluatie opgesteld op basis van een enquête en een 

aantal bijeenkomsten met leerlingen, docenten en ouders. Ook zijn de resultaten van de diverse klassen 
bekeken in vergelijking met de Corona jaren en de jaren voor Corona. Uit de evaluatie blijkt dat er nog veel 
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knelpunten zijn, bij het rooster en bij de invulling van de EMC-uren. We verwachten dat de school voor het 
volgende schooljaar met verbeteringen zal komen. 

 
• De hoge aantallen coronabesmettingen onder leerlingen in de toetsweken. De school heeft zich flexibel 

opgesteld en er zijn afspraken gemaakt met leerlingen om tijdig het dossier af te hebben, wat voor de 
examenkandidaten een voorwaarde is om mee te mogen doen aan het centraal examen. 

 
• De resultaten in de toetsweken. Daarbij wordt gekeken naar de trends. Per periode voert de school 

gesprekken met de secties over de resultaten, per jaarlaag en per vak. Er wordt gekeken naar uitschieters, 
positief en negatief en er worden afspraken gemaakt over verbeteracties. 

 
• Het voornemen om ook het komend schooljaar de GO-leerroute aan de nieuwe brugklassers aan te 

bieden. De medezeggenschapsraad heeft hier niet mee ingestemd. De schoolleiding is gevraagd de 
positieve ervaringen uit de GO-klassen toe te passen in het reguliere onderwijs, zodat het alle leerlingen ten 
goede komt. Bijvoorbeeld het leren vanuit leerdoelen, het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en 
het coachen van leerlingen. Voor de huidige leerlingen in de GO-klassen geldt dat zij het reeds gestarte GO-
leertraject kunnen afmaken. 

 

 
 
• ‘Ruimte in Ontwikkeling’, het beleidsplan van de school voor de komende jaren. Dit plan is in 

september vastgesteld. We zijn bijgepraat over de realisatie van de diverse voornemens in dit plan. Er wordt 
bijvoorbeeld gewerkt aan het verbouwen van de B-gang op school om meer ruimte te maken voor leerlingen 
om zelfstandig of in groepjes te werken. 

 
• Kennis gemaakt met twee nieuwe conrectoren die in januari zijn gestart: Lenneke de Bruin – van der 

Meijden (2 en 3 HAVO) en Hans Visser (5 en 6 VWO). Lenneke heeft 20 jaar geleden als leerling op het 
Emmauscollege haar diploma behaald. Gestart als docent Lichamelijke Opvoeding op een MAVO in de 
Rotterdamse binnenstad heeft ze na 10 jaar de overstap gemaakt naar de schoolleiding van een vo-school 
in Leiden. Ook Hans is van origine docent Lichamelijke Opvoeding. Hij heeft op zijn vorige school in 
Ridderkerk 7 jaar deel uitgemaakt van de schoolleiding als teamleider VWO. Het is mooi om te horen dat 
deze nieuwe gezichten in de school in hun eerste weken al positief getroffen zijn door de sfeer in de school, 
die zij omschrijven als warm, rustig en gestructureerd. 
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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.). 
Tijdens de stoeltjesavonden op 19 en 20 april kunt u ons op school ontmoeten. We staan dan in de hal van het 
Emmauscollege. 
	
Er is nog ruimte in ons bestuur voor enthousiaste ouders die mee willen praten over de gang van zaken op het 
Emmauscollege. Bent u geïnteresseerd? U bent van harte welkom om vrijblijvend eens een vergadering bij te 
wonen. We vergaderen dit schooljaar nog op maandag 16 mei en maandag 20 juni. Neem vooraf even contact 
met ons op via ove@emmauscollege.nl. 
 
Graag tot ziens op het Emmauscollege! 
 
Namens het bestuur van de oudervereniging, 
Willeke Stekelenburg 
Voorzitter 
 


