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Bestuursleden: Alex Lagewaard,  Amna Bakija, Hans Kramer, Ewa Mendys-Kamphorst, Erfan 
Pourmohammadi, , Carrie Rond, Isabel Salomons, Willeke Stekelenburg, Annemarie Swaak, Matthijs 
Glerum, 
 
Belangstellenden: Tanja Laging, Vivian Geleijnse, Margreet Bos 
 
Schoolleiding: Raoul Majewski, Ad Mostert 
 
Afwezig:, Sep Pouwels, Saskia Spinhoven (mk), Wendy Aendekerk (mk),. Caroline van Noordenne 
(mk), Ellen de Regt (mk) 
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Opening & Vaststelling agenda: 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn 3 belangstellende ouders aanwezig bij de 
vergadering. 
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Vanuit het DB: 
 

- N.a.v. de notulen: Willeke Stekelenburg heeft namens de oudervereniging zitting 
genomen in de Cie. van Beroep voor de examens die moest worden ingesteld 
vanwege een beroep bij het HAVO Geschiedenis examen van schooljaar 2021-2022. 
Het examenreglement met betrekking tot inzage van examens wordt aangepast in het 
schooljaar 2022-2023. Er is altijd het recht om examens in te zien, maar het 
toenemende aantal leerlingen dat inzage gebruikt om er nog wat punten bij te 
sprokkelen doet wel wat met het vertrouwen van de leerkrachten. Inzien vanwege 
herprofileren (dus je voorbereiden op een herexamen) moet altijd ruimschoots mogelijk 
zijn. 

- Er zijn een aantal enthousiaste ouders die zich hebben aangemeld voor het bestuur 
van de OVE. Een aantal daarvan geeft echter wel aan zich terug te trekken als er meer 
kandidaten zijn dan vacante plaatsen en er verkiezingen moeten worden 
georganiseerd. De kiescommissie zal zich buigen over de procedure. 

- Er is een email ontvangen van ouders uit de 4e klas wat betreft Cambridge Engels.  
Er is gekozen voor een andere lesmethode waardoor het verschil tussen Cambridge 
Engels en regulier Engels is weggevallen. Dit heeft tot verwarring geleid, mede omdat 
in het rooster per abuis CAE-Engels staat. EMC-uren worden ook gebruikt ter 
voorbereiding op het Cambridge Engels examen. De betreffende ouders hebben ook 
contact opgenomen met de inspectie, waarna de inspectie met de school gesproken 
heeft. De inspectie ziet geen aanleiding hier verder actie op te ondernemen. De 
website is helaas niet up-to-date, vanwege problemen bij de provider. 
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Vanuit de MR: 
 

- Er is een verslag van de laatste MR vergadering gemaakt en verstrekt aan de OVE 
leden. Draaiboek Corona ligt op de plank, voor de rest geen op- of aanmerkingen. 
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Vanuit de schoolleiding: 
 

- Start van het schooljaar is goed verlopen. EMC uren zijn begonnen en dit gaat beter 
dan vorig jaar. Goede verdeling van de leerlingen. Schoolleiding is minder blij met de 
boeken en leermiddelen die niet beschikbaar zijn. Alles wat Iddink heeft aan 
materialen, sturen ze rechtstreeks naar school. Dat gaat de komende 2 weken 
plaatsvinden. Het tekort is mede ontstaan door papiertekort en personeelstekort. Het 
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grootste probleem zit bij Noordhoff. Evt. optie was om vanuit school een bericht te 
sturen naar alle ouders, maar dat heeft volgens de aanwezige bestuursleden niet echt 
toegevoegde waarde omdat Iddink de ouders zelf ook informeert. Voor de docenten 
leveren de ontbrekende boeken extra werkdruk en frustratie op. Wiskunde is op dit 
moment het grootste probleem. 

- Het inspectierapport van het bezoek van de inspectie dit voorjaar is beschikbaar. De 
school gaat aan de slag met de aanbevelingen die zijn gedaan. Een van de punten 
waar aan gewerkt wordt is de kwaliteit van de lessen. De schoolleiding is gestart met 
het aanscherpen van haar werkwijze voor lesobservaties zodat daar meer lijn in komt. 
Bij opnames in de klas voor kwaliteitsanalyse van de lessen wordt beeldmateriaal 
gemaakt. Volgens de schoolregels mag dit gebruikt worden. Het wordt in principe gelijk 
verwijderd, omdat dit alleen bedoeld is voor evaluatiedoeleinden. Docenten hebben 
een soort digitale portfolio waarin evaluaties worden verzameld. Lessen worden 
besproken met de docent tijdens een ontwikkelingsgesprek. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van de lesobservaties, enquêtes onder leerlingen en zelf-evaluatie. De 
frequentie van de gesprekken wordt opgevoerd. Voorstel is 2x een gesprek: 1x voor de 
kerst en 1x voor eind maart. 

- De eindexamenresultaten zijn gedeeld. De vergelijking met andere scholen is nog niet 
verder uitgewerkt en ook de analyse per vak volgt nog. Zodra de evaluatie beschikbaar 
is, komen we daar op terug. 
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Onderwerp uit het jaarplan 2022-2023: Publiciteit en werving: 
 
De focus voor komend schooljaar ligt op onderstaande belangrijke thema’s:  
 

- Open dag en open avonden 
- Actiever op Instagram/Social Media 
- In december oud leerlingen van het Emmaus sturen naar basisscholen 
- Gevoel van veiligheid creëren 

 
Er zijn voor dit schooljaar 254 aanmeldingen geweest. Normaal gesproken zijn dat er ruim 300. 
Normaal gesproken zijn er onder de aanmeldingen 70 van de 100 leerlingen uit Nesselande. 
Thorbecke biedt een nieuw programma aan en misschien dat daar veel leerlingen heen gaan? 
We zien dat wel aan het aantal aanmeldingen daar.  
Moeten we vraagtekens zetten bij de kwaliteit van het Emmaus? Comenius zit ook in de lift. De 
profielkeuze op het Emmaus is “top”, vergeleken met ander scholen. Het pakket is heel 
aantrekkelijk. 
De indruk is dat de spotprent-affaire geen rol van betekenis meer speelt in de keuze van 
ouders en leerlingen voor het Emmauscollege. 
Open dag op het Emmaus voor de groepen 7 en 8 staat gepland op woensdag 19 oktober van 
14.30 u. tot 18.00 uur. Gezien de dag en het tijdstip is het lastig om hier voor mensen te krijgen 
vanuit de OVE maar we gaan het wel proberen. 
In januari 2023 is er nog een open dag, speciaal voor leerlingen. Ouders kunnen daarna in 
gesprek gaan met docenten.  
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Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage (toelichting door Ewa): 
 
Er is gesproken over de hoogte van de bijdrage. Er staat veel geld op de rekening, omdat er 
door de Corona-periode niets of nauwelijks iets is uitgegeven aan bijvoorbeeld de reisweek en 
excursies. Toch blijft de ouderbijdrage dit jaar gelijk. Voorstel is dan ook om een groot gedeelte 
te stoppen in het Ondersteuningsfonds. Doordat de kosten blijven stijgen van het dagelijks 
levensonderhoud en de energie etc. verwachten we dat er meerdere ouders een beroep gaan 
doen op dit fonds. Ook is er een voorkeur om te investeren in duurzaamheid. 
 
Het bestuur ziet graag ruim voor de ALV een uitwerking in verschillende scenario’s tegemoet 
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die tegen elkaar kunnen worden afgewogen. De algemene teneur is dat een hoge reserve 
onwenselijk is. Mogelijkheden zijn eenmalig een bedrag ter beschikking stellen voor een 
specifiek doel, een extra bijdrage doen aan het ondersteuningsfonds of de ouderbijdrage naar 
beneden bijstellen. 
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Bestuursaangelegenheden 
 

- Saskia zit in het bestuur van de ECE. Ook hier komt dus een vacature vrij. Er werd 
tijdens de vergadering gevraagd of iemand vanuit de OVE hier interesse in heeft. 
Nadere info zal worden rondgestuurd. 

- OVE is aanwezig geweest bij de activiteiten van de start van het schooljaar. Dit is als 
positief ervaren. Er zijn een aantal belangstellenden die zich hebben gemeld voor een 
rol in het bestuur. Met het terugtreden van Saskia is er in elk geval 1 vacature. 
Daarnaast zijn Caroline en Amna herkiesbaar. Met de kandidaten die zich hebben 
gemeld zijn er nu al voldoende nieuwe belangstellenden. Er moet bekeken worden of 
het noodzakelijk is verkiezingen te organiseren of dat er met een kleine uitbreiding van 
het aantal bestuursleden voldoende plek is voor alle belangstellenden. In dat geval 
hoeven Ellen en Carrie hoeven geen verkiezingsprocedure op te zetten. 

- Er komt binnenkort een OVE nieuwsbrief. 
- Thema-avond staat gepland op 16 januari 2023. Isabel en Carrie gaan zich hier mee 

bezig houden. Misschien onderscheid maken tussen onder- en bovenbouw.  In de 
nieuwsbrief kunnen we een oproep doen tot het aanleveren van onderwerpen.  
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Rondvraag 
 

- Geen vragen  
 

 Sluiting om 21.45 uur 
 
Datum volgende vergadering: 21-11-2022 
 
 


