
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 	 	
 

NIEUWSBRIEF VAN OUDERS VOOR OUDERS 
 
In deze editie 

• Wat doet de OVE? 
• Bestuur 
• Nieuwe bestuursleden gezocht 
• Actueel 
• Contact met de OVE 

 
 
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 de 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. 
 
 
NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT 
 
Er is nog ruimte in ons bestuur voor enthousiaste ouders die mee willen praten over de 
gang van zaken op het Emmauscollege. Tijdens de algemene ledenvergadering in 
november kiezen we de nieuwe bestuursleden. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen. 
Bij de samenstelling van het bestuur streven we ernaar om alle leerjaren vertegenwoordigd 
te hebben. Bent u geïnteresseerd? U bent van harte welkom om vrijblijvend eens een 
vergadering bij te wonen. We starten in het schooljaar met een overleg op maandag 12 
september. Neem vooraf even contact met ons op via ove@emmauscollege.nl. 
 
 
ACTUEEL 
 
In de maanden mei en juni zijn er veel onderwerpen besproken met de schoolleiding. Een 
kleine greep uit de belangrijkste thema’s: 
 

• Inspectiebezoek: Eens in de 4 jaar komt de inspectie op bezoek bij het Emmauscollege. 
De MR was uitgenodigd voor een gesprek met de inspectie en daar zijn we met een deel 
van de oudergeleding bij geweest. De eerste feedback van de inspectie na het bezoek is 
besproken in de OVE-vergadering. Het oordeel was voldoende. Er zijn zoals altijd ook een 
aantal zaken waar de school mee aan de slag moet. 
 



  

	 	 	

 
 

• Incident buiten de school:  Op 24 mei escaleerde een ruzie tussen twee leerlingen net 
buiten de school. In onze vergadering van juni hebben we hier met de schoolleiding over 
gesproken. We zijn geïnformeerd over achtergrond en verloop van het incident en de 
maatregelen die de schoolleiding heeft getroffen om de veiligheid in en om de school te 
bewaken. De suggestie is gedaan om in de lessen aandacht te geven aan veiligheid in het 
licht van de leefwereld van onze kinderen. Wat maakt dat je je veilig voelt, of niet? 
 

• Green team: In de medezeggenschapsraad is in april gesproken over het onderhoud van 
de school. We waren als ouders positief verrast over de mate waarin het Emmauscollege 
duurzaamheid heeft geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Bij vervanging van apparatuur  
wordt standaard gekozen voor een duurzaam alternatief, zodat in de loop van de tijd de 
standaard steeds verder omhoog gaat. Ook de ventilatie van het gebouw heeft de 
afgelopen periode extra aandacht gekregen. Zo zijn alle luchtkanalen gereinigd en alle 
afzuigpunten gemeten en opnieuw ingesteld. Daarnaast zijn er CO2 meters geïnstalleerd in 
de lokalen. Er liggen zonnepanelen op het dak, een deel van het gebouw is voorzien van 
een groen dak en de isolatie is op orde. Er is een Green Team opgericht om hier nog meer 
aandacht voor te genereren. 
 

 
 

• Rooster: In dit schooljaar is gestart met een 40-minutenrooster in combinatie met EMC-
uren om een gedifferentieerd lesaanbod mogelijk te maken. Reden hiervoor was o.a. het 
geld dat beschikbaar is om achterstanden die zijn opgelopen door de corona-pandemie in 
te lopen. Er is geld besteed aan het mentoraat, huiswerkbegeleiding, extra inzetten op zorg 
en personeel. Dit zijn allemaal dingen die ook terugkomen in het schoolplan, zodat de 
investering langdurige impact heeft. Ook komend jaar zal worden gewerkt met keuze-uren 
(ondersteunend en verdiepend) voor alle leerlingen. De inrichting van het rooster wordt wel 
aangepast op basis van de evaluatie die heeft plaatsgevonden onder personeel, leerlingen 
en ouders. We hebben als ouders aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de EMC uren, 



  

	 	 	

die in de eerste fase helaas onderbelicht is gebleven. Daarnaast zien we graag dat het 
rooster nu wel een aantal jaren stabiel blijft. 
 

• Internationalisering: Dit jaar is er geen uitwisseling geweest met scholen in een aantal 
Europese landen. Wel was er voor de 4e klassen een alternatief programma, dat komend 
jaar waarschijnlijk een vervolg krijgt. De plaats van internationalisering in het schoolaanbod 
wordt de komende tijd opnieuw bekeken, mede in het kader van de ontwikkeling van 
burgerschapsonderwijs. 
 
 
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 ouderavonden bij de start van het schooljaar eind augustus en 
begin september kunt u ons op school ontmoeten. We staan dan in de hal van het 
Emmauscollege. 
 
 
Wij wensen u een hele fijne vakantie.  
Tot ziens op het Emmauscollege! 
 
Namens het bestuur van de oudervereniging, 
Willeke Stekelenburg 
Voorzitter 


