OUDERVERENIGING SINT-OELBERTGYMNASIUM OOSTERHOUT

Secretariaat: p/a Warandelaan 3, 4904PA OOSTERHOUT, oudervereniging@oelbert.nl

NOTULEN BESTUURSVERGADERING D.D. 9 SEPTEMBER 2020
Locatie: Sint-Oelbertgymnasium Oosterhout, docentenkamer
1.
Opening 20.00 uur, vaststelling agenda
Judith opent de vergadering.
Aanwezig: Paul, Judith, Joost, Rijn, Marijke, Susan, Joram en Carina
Afwezig: Saskia, Heidi, Chantal en Lisette (afgemeld).
Namens school is Auke van Ast aanwezig.
Judith heet iedereen welkom. Vanwege het aantal afmeldingen wordt de vergadering toch
gehouden in de docentenkamer met inachtneming van de Covid-19 regels.
2.

Mededelingen van/afspraken met rector
Auke heeft de volgende info en updates:
- Hectische start na begin schooljaar, vooral nu sinds woe 8 sept de eerste Corona
besmetting een feit is. Ouders werken goed mee. Receptie wordt veel gebeld
door ouders.
- Wat betreft 1e besmetting: leerling valt onder GGD regio Hart voor Brabant,
school valt onder GGD regio West Brabant. GGD neemt in geval van besmetting
regie over en gaat aan de gang met contactonderzoek. Het huishouden waartoe
de scholier behoort moet in quarantaine evenals de nauwe contacten (personen
die langer dan 15 min op minder dan 1.5 m afstand zijn geweest). De GGD
informeert school niet welke leerlingen hiertoe behoren, uiteraard is dat terug te
leiden aan de hand van het aantal ziekmeldingen om die betreffende leerling
heen.
- Docenten uiteraard ook bezorgd maar het gevoel overheerst dat het fijn is om
weer fysiek in een klas te zijn en les te geven. Eén docent gaf ivm partner in risico
groep al alle lessen digitaal vanuit huis. Na deze 1e gemelde besmetting volgt een
2e docent die vanuit huis les gaat geven.
- Dashboard d.d. 9 sept uitgestuurd met aantallen geteste docenten en leerlingen.
Erg goed vindt OV dat dit is gedaan en verhelderend omdat je aantallen nu in een
breder geheel kunt plaatsen.
- De ventilatie is uiteraard ook een punt van aandacht. Het ondertussen gedane
onderzoek toont aan dat de ventilatie voldoet aan de eisen van het bouwbesluit,
maar niet voldoet aan de eisen van het Programma van Frisse Scholen. Dit is niet
alleen een verantwoordelijkheid van school/SKVOB maar ook van de gemeente.
Vergt dus meer onderzoek en een langere adem. Zeer waarschijnlijk dat dit niet
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voor de kou echt begint is opgelost. De stookkosten zullen met de open ramen
enorm toenemen.
Fijn dat er toezichthouders bijgekomen zijn. Zodra een docent genoodzaakt is om
vanaf huis digitaal lessen te verzorgen springt een toezichthouder bij in de klas.
Welke gevolgen heeft dit voor de kwaliteit van het onderwijs? Liggen er
scenario’s? Zodra 10 à 12 van de docenten vanuit huis gaan werken zal een
kritisch punt bereikt worden, waardoor het aanbieden van een goede les lastig zo
niet onmogelijk wordt. Dit kritische punt zal zich voordoen als er een brandhaard
op school ontstaat of indien andere wettelijke maatregelen gaan gelden en
docenten gedwongen worden vanuit huis te gaan werken. Het Oelbert verwacht
niet dat onder normale omstandigheden die grens wordt bereikt.
Leerlingen die in afwachting van een testuitslag thuis zitten kunnen een beroep
doen op een klasgenoot die de les streamt. Sommige docenten vinden dit lastig
te monitoren, ze staan immers voor een fysieke klas en het is dan lastig aandacht
verdelen tussen een enkeling die de les volgt en de klas.
Aandachtspunt uit de eerder gehouden enquête is dat de eenzaamheid onder
leerlingen tijdens de Corona sluiting enorm hoog is geweest. Ontzettend
belangrijk dat school verbinding blijft houden met de leerlingen. Belangrijke
reden om school zo lang mogelijk open te houden en lessen op school door te
laten gaan.
Er wordt geopperd of het een idee is om de Corona app te gebruiken. Het lastige
hieraan is uiteraard dat het geen verplicht instrument is. Zou uiteraard wel inzicht
kunnen geven in wie als nauwe contacten aangemerkt kunnen worden.
Sfeer in school is goed. Er wordt veel gelachen maar de hele situatie trekt veel
energie.
Auke vraagt hoe de ALV wordt geregeld en of de OV pagina op de Oelbert site upto-date is. Carina geeft aan dat de lijst van bestuursleden correct is met dien
verstande dat aftredend lid Gaby Hermans nog van de site gehaald moet worden.
Bij deze vergadering zijn concept stukken gevoegd, zodra die in deze vergadering
besproken zijn en definitief neemt Carina contact op met Pascal van de
Nieuwegiessen om die stukken op de website te laten plaatsen. Ook Gaby wordt
dan doorgehaald. Carina zorgt voor uitnodiging van alle ouders voor de ALV
volgens de wettelijke regels. Andere jaren weinig animo voor de ALV,
verwachting is dat er niet meer dan 10 ouders zich aanmelden.
Auke toont de roadmap en vraagt of een van ons een stukje wil schrijven voor die
roadmap over wat die ouder waardeert aan het Oelbert. Graag leuk berichtje met
foto, roadmap wordt in oplage van 750 stuks gedrukt. Rijn stuurt deze vraag ook
uit aan de bij ons bekend zijnde TOP-ouders. (actiepunt Rijn) Susan geeft aan dat
ze hier aan mee wil werken.
Alle activiteiten tot 1 januari gaan niet door, behalve het gala voor klas 6. Die klas
heeft immers ook al de pech gehad geen klassieke reis te kunnen maken.
De schoolfeesten kunnen ook niet doorgaan, de vossenjacht in klas 1 gaat door
voor wat betreft het onderdeel in het centrum van Oosterhout, het aansluitende
feest niet.
Carina geeft aan dat er do 29 oktober een activiteit van de Oudervereniging staat
opgenomen in de jaaragenda. Met alle Covid-19 regels en de nadrukkelijke
opdracht vanuit SKVOB om ouders zo min mogelijk op school te laten komen is
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het niet wenselijk een Thema avond zoals in eerdere jaren gehouden, door te
laten gaan. Een ouderklankbordgroep kan wellicht in een kleine setting wel. De
datum is er immers, Auke komt hierop terug. (actiepunt Auke)
De activiteit Oelbertdag gaat in principe wèl door. Datum hiervoor volgt.
Organisatie zoals gebruikelijk bij leerlingen klas 5.
Pedagogisch Didactische Visie:
Bedoeling om een gedragsverandering bij de docent te bewerkstelligen. School
wordt bijgestaan door Onderwijsadviesbureau CPS, dit bureau helpt om de visie
te verwoorden en te vertalen naar de concrete lespraktijk . Uitgangspunt vormen
diverse hedendaagse theorieën over onderwijs, pedagogiek en didactiek. Het
proces begint vrij abstract en CPS laadt de collega’s met de theoretische inzichten
van Gert Biesta, Carol Dweck, Ryan & Deci en anderen. Vervolgens maken we de
vertaling naar de praktijk:
Wat betekent dat dan concreet voor het gedrag van een docent? Benoem het
gedrag. Wat betekent dit voor je les? Hoe ziet een studiewijzer eruit? Hoe bereik
je meer vorming van leerlingen? Kortgezegd “ Hoe ziet een ideale Oelbertles
eruit?” dat zal ook per vak verschillend zijn.
Gevraagd wordt of dit ook in de roadmap komt? Is wel de bedoeling. De
voorsprongklas, die dit jaar gestart is, is ook een voorbeeld van personificatie van
het onderwijs voor leerlingen die hier aan toe zijn. Aan basisscholen zal ook
gevraagd worden waarom een kind naar het Oelbert “gestuurd” wordt, is dat
bijv, vanwege de kleinschaligheid, het hoogbegaafdheidsprofiel, etc. Belangrijk
om te luisteren wat we als Oelbert nog meer kunnen doen.

Judith bedankt Auke voor zijn bijdrage aan deze avond.
3.

Notulen/actiepuntenlijst bestuursvergadering d.d. 24 juni 2020
• Twee leden kascommissie gevonden door Marijke.
• In jaaragenda staan enkele OV programma punten. De Thema avond op
donderdag 29 oktober gaat niet in deze vorm door. Wellicht komt er een
ouderklankbordgroep voor in de plaats. Auke komt hier op terug.
• Overige actiepunten afgewikkeld, verdere toelichting niet nodig.

4.

Lopende projecten OV
a. Rol OV richting ouders
Volgens de richtlijnen van SKVOB moet school zo terughoudend mogelijk zijn in
het uitnodigen van ouders op school. Dat geldt uiteraard ook voor ons als OV.
Niet de bedoeling dat wij als OV grote groepen ouders op school gaan uitnodigen.
b. (andere invulling?) Thema avond oktober 2020
Avond kan ook gebruikt worden om een ouderklankbordgroep te houden. Laatste
keer waren hier ongeveer 14 ouders bij aanwezig. Met die grootte is nog te
werken, desnoods kan je dit ook nog in tweeën doen om nog beter aan alle
Covid-19 maatregelen te voldoen.
c. Open Podia
Zie onder a. Eventueel kan dit digitaal gedaan worden, ideeën hiervoor altijd
interessant en welkom.

5.

Organisatorische zaken
a. Voorbereidingen ALV
Bijgesloten bij de stukken voor deze vergadering: concept huishoudelijk
reglement en concept jaarverslag. Geen opmerkingen. Carina zorgt dat de ouders
worden uitgenodigd voor de ALV. (actiepunt Carina: afgehandeld, uitnodiging
verstuurd) Andere jaren was de opkomst minimaal dus ook dit jaar niet de
verwachting dat er meer dan 10 ouders inschrijven. Ook met een dergelijke
minimale opkomst kunnen besluiten worden genomen, zoals in ieder geval
décharge bestuur voor de financiële jaarstukken en de benoeming van alle
bestuursleden gedurende het afgelopen schooljaar. Na de ALV neemt Marijke
officieel de functie van penningmeester over van Paul, Carina zorgt voor
verandering bij KvK en Paul voor verandering van de gegevens bij de ABN Amro
Bank. In de financiële stukken voor dit schooljaar neemt Paul de begroting op als
ware het een normaal schooljaar in de hoop dat in ieder geval vanaf 1 januari
meer activiteiten zullen doorgaan. Hopelijk kunnen we zodra Covid-19 dat toelaat
weer zoals gebruikelijk onze activiteiten organiseren.
b. wijziging huishoudelijk reglement (HHR)
Wijzigingen akkoord.

6.

Afscheid Hanneke
Vanwege het maximale aantal toegestane gasten gaan als afvaardiging van het
bestuur alleen Judith en Carina. Judith is gevraagd een speech te houden. Cadeau is
al door Saskia geregeld.

7.

Rondvraag
Geen.

8.

WWWW: Wie/wat/waar/wanneer
Actiepunten en toewijzing taken volgens gebruikelijke functies en actiepunten in
notulen.

