Datum overleg:
Aanwezig:
Afgemeld:

9 april 2018

Erik, Anja, Dave, Anita, Petra, Jeroen, Vivian, Gaston, Axel
Natasja, Andrea, Eugene (MR vergadering)

1. Opening
Erik opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Notulen van de vorige vergadering d.d. 26-2-2018 worden goedgekeurd
Toevoeging agendapunt: Evaluatie open dag
2. Ingekomen stukken:
A. -Bedankbrief VVN -Schoolreisgids -Verhuisbericht SGL -Aanvraag Art4Cliniclowns kaartontwerp
B. E-mail Eugene mbt les uitval
C. E-mail van GSA (jeugdbeweging) wil graag contact leggen met de OV om te kijken naar mogelijkheden voor een thema
avond.
3. Bezetting dagelijks bestuur
Erik doet een oproep aan de aanwezigen m.b.t. de bezetting van het dagelijks bestuur van de OV.
Erik heeft als huidige voorzitter aangegeven dat hij dit jaar zal stoppen als voorzitter en daarnaast is de functie van
secretaris vacant. Dave geeft aan dat hij graag zijn steentje wil bijdragen aan een bestuursfunctie. Gezien zijn rol bij de
politie is een voorzittersrol echter niet handig en daarom kan een secretriaatsfunctie wel door hem worden ingevuld.
4. Evaluatie thema-avond
*** Vanuit het preventieteam is er een evaluatie geweest ***
- meer diepgang verwacht
- functie van “de bank“ op het einde was onduidelijk voor de aanwezigen
- de boodschap van de spreker was niet geheel helder
- tips en tools voor ouders waren onvoldoende
- visie van school bleef enigszins achterwege
- Opkomst werd als hoog ervaren gezien het thema
*** Evaluatie OV ***
- Opkomst was slecht, niet alle aangemelde personen waren aanwezig. Kennelijk is het een confronterend thema (bewust
confronterend)
- Presentatie van Simone is goed en moet op deze manier worden voortgezet
- Interactie tussen Simone en gastspreker was niet optimaal
5. Sub-commissies:
Preventieteam
- Radicalisering is besproken door Stefan de Bie, scholen krijgen steeds meer te maken met dit thema en er is meer
aandacht hiervoor gevraagd.
- GSA is besproken en vanuit het preventieteam wordt de inzet een warm hart toegedragen.
- Merel van Traject heeft iets verteld over de meideninloop bij Galaxy Gulpen
- Door inzet beveiligers is het buiten de hekken rustiger geworden waardoor de stroom aan klachten is afgenomen
Communicatie/website
- Probleem met de mailinglijst is dat de mailadressen niet afgeschermd kunnen worden waardoor een groepsverzending
niet mogelijk is. Oplossing zou zijn om dit op een andere manier te gaan doen waardoor het wel mogelijk wordt.
- Voorstel is om een nieuwsbrief te versturen aan de leden die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief. Frequentie
wordt niet afgesproken. Aan de aanwezigen wordt gevraagd of er animo voor is en wat de inhoud van deze nieuwsbrief dan
moet zijn.
- We moeten aandacht blijven houden voor de privacy van mensen. Als we gaan werken met elektronische formulieren etc.
moet er rekening worden gehouden met rechten die mensen hebben als het gaat om bewaren van gegevens. Dit gaat zover
dat ook het publiceren van foto’s van bijvoorbeeld een thema-avond niet zomaar kan.

MR
- Per mail is een bericht binnengekomen met betrekking tot de lesuitval. In dit geval in de brugklas HAVO. Vraag aan de OV
is of dit een thema is waar de OV iets van moet vinden.
Vanuit de OV wordt aangegeven dat deze vraag zo nu en dan altijd opduikt. Er zijn binnen de scholen regels afgesproken en
de LVO heeft eerder teruggekoppeld dat een docent voor bepaalde tijd afwezig moet zijn, voordat mag worden overgegaan
tot vervanging. Daarnaast heeft school aangegeven dat er meer lessen worden ingeroosterd tijdens een leerjaar om dit
soort gevallen voor te kunnen zijn.
De OV gaat even afwachten wat de MR in deze zal doen. Hierna kan de OV eventueel uitzoeken welke regels gelden voor
vervanging van docenten en kijken of de normen zijn gehaald. Als duidelijk is hoe een en ander geregeld is, kan dit als
nieuwsitem in de nieuwsbrief van de OV worden gecommuniceerd.
Profielkeuze
Conclusie van vorige vergadering was dat we er niets meer mee doen. Hierna waren er nog reacties vanuit de OV. Hierdoor
heeft er nog geen terugkoppeling naar school plaatsgevonden. Afgesproken wordt dat er een terugkoppeling gaat
plaatsvinden dat er geen alternatief is en we daarom als OV niet verder investeren.
Toegevoegd agendapunt:
De OV is aanwezig geweest op de openlag van het Sophianum. De plaats waar de OV stond was niet optimaal, waardoor er
weinig of geen contact is geweest tussen de leden van de OV en de openlag bezoekers.
Rondvraag:
-

Aktiepunten:

-Terugkoppeling naar bestuur school in verband met de bijdrage van de OV op de open dag
-Afspraak maken met GSA om nader toe te lichten wat de OV in samenwerking met hun kan doen
-Erik, Sophietje moet worden verstuurd naar het nieuwe mailadres van het bestuur Sophianum
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