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1. Notulen vorig overleg, ingekomen stukken en mededelingen
- De notulen van 5 november worden doorgeschoven naar de volgende vergadering van de
OV op 4 februari 2019.
2. Inspectierapport (toelichting door dhr. Hupperetz)
Naar aanleiding van de problemen bij een van de LVO scholen te Maastricht zijn een aantal andere
scholen (VMBO kader) onderzocht, waaronder ook het Sophianum. Het gaat alleen over de kader
afdeling van het VMBO dit in tegenstelling tot wat de media communiceert. Inmiddels zijn de
rapporten van de inspectie openbaar en ook na te lezen op de website van het Sophianum.
Een aanbeveling was dat een medw. vanuit het ministerie voor 2 dagen naar het Sophianum komt
om de tekortkomingen uit het inspectierapport aan te pakken. Doel hiervan is om de kader en
basisopleiding binnen het Sophianum te verbeteren tot het gewenste/vereiste niveau en de
herstelpunten aan te pakken. PTA (programma toetsing en afneming) voldeed niet aan de
voorwaarden gesteld door de inspectie en moet worden verbeterd, dit is mede te wijden aan de
verhuizing van Sophianum Nijswiller naar Gulpen. Het leerlingvolgsysteem moet verder op orde
worden gebracht (bepaalde kleine toetsen moeten nog uitgevoerd worden) en de communicatie
tussen schoolleiding en docenten van de kaderafdeling moet beter.
De medw. vanuit het ministerie komt voor rekening van het Sophianum. Hiervoor is geld
beschikbaar en dit komt niet ten koste van de leerlingen of andere zaken.
Los van de verbeterpunten zijn er ook heel veel goede zaken te melden uit het inspectierapport.
De schoolleiding van het Sophianum is zelf van mening dat het rapport erg zwaar is aangezet, gelet
op hetgeen geconstateerd is. Vanuit de schoolleiding is dit dan ook als reactie gegeven op het
rapport van de inspectie.
Sophianum gaat in elk geval hard aan de slag met de verbeterpunten en heeft als doel om snel op
orde te komen. In de tijd tussen de eerste rapportage en nu is er al veel verbeterd.
Er wordt verder nog even gesproken over de lestijden, dit naar aanleiding van een stuk uit het
rapport. De beleving is bij ouders (elk jaar weer`) dat er veel lessen uitvallen. Dhr. Hupperetz licht
toe dat er ongeveer 10% meer lessen op jaarbasis worden ingeroosterd om te voorkomen dat men
onder de norm komt van het aantal lessen. In het inspectierapport wordt hiervoor ook een
voldoende gegeven.
3. Ouderplatform
Op woensdag 12 december is een afvaardiging van de OV aanwezig geweest bij het ouderplatform
in het VMBO/MAVO. Ervaring vanuit de OV is dat er toch wel ouders aanwezig zijn die niet voor
het grote geheel deelnemen, maar vooral voor zichzelf.
Het verzoek vanuit de OV is of er ook in de andere kolommen een ouderplatform kan komen,
zodat de OV ook input krijgt. Ouderplatform HAVO/VWO zou hierbij een optie zijn. Dhr. Meertens
(teamleider HAVO) gaat dit bespreken met zijn collega teamleider VWO. Hij licht toe dat hij er

graag mee aan de slag gaat als de invulling van het platform bijdraagt aan een betere school. Er
moet gewaakt worden voor een klaagrondje vanuit de ouders i.d.r.v. de school.
4. Open dag
De OV vraagt of er voor hun een prominentere rol kan worden belegd tijdens de open dag (2 feb
2019). Afgesproken wordt dat de ouders van de OV worden toegevoegd aan de verschillende
presentaties binnen de kolommen. Hier kunnen dan tijdens de voorlichtingsbijeenkomst vragen
worden gesteld aan de ouders. Voorstel is om ook de ouders in de kolom van hun kind aan te laten
sluiten (zover dit mogelijk is).
Namen van de deelnemers van de OV dienen een week voor aanvang van de open dag
aangeleverd te worden bij R. Mennens
5. Gespreid betalen
Besproken wordt of er mogelijkheden zijn tot gespreid betalen van activiteiten binnen het
Sophianum. Dhr. Hupperetz geeft aan dat dit vaak erg moeilijk is omdat de school werkt met een
schooljaar en de financiën binnen een school met een kalenderjaar.
Er wordt door dhr. Hupperetz nogmaals gekeken naar mogelijkheden en de OV gaat ook bezien of
er vanuit de OV mogelijkheden zijn tot gespreid betalen via de OV.
6. Thema avond
Er wordt vanuit de OV gevraagd mee te denken over een thema voor de thema avond. Dhr.
Meertens geeft aan dat hij mogelijk iemand kent die iets zou kunnen vertellen over de
druks/stress in relatie tot het kind. Vanuit de OV zal ook nog verder worden bekeken of er iemand
gevonden kan worden die hier iets over kan vertellen.
Dhr. Mennens geeft aan dat hypersensitiviteit ook nog een interessant thema is.
7. Proces laptops
Vanuit de oudervereniging hebben inmiddels twee ouders ervaring met defecten aan de laptops
van Studywise. Los van het feit dat er kennelijk toch kosten zijn aan een reparatie (onder garantie)
duurt een reparatie erg lang (ervaring meer dan 2 maanden).
De laatste stand van zaken is dat LVO een laatste kans wil geven om dit probleem van reparatie op
te lossen, maar dat er anders gekeken gaat worden naar een andere oplossing. Deze oplossing zou
dan zijn om het contract te verbreken en met een andere leverancier aan de slag te gaan.
Het Sophianum is zich bewust van dit probleem en wil graag alle signalen binnen krijgen zodat dhr.
Meertens dit kan meenemen in de werkgroep.
Een andere vraag vanuit de OV is of er al voldoende wordt gewerkt met de laptops. Het gevoel
heerst dat de laptop in het onderwijs nog onvoldoende wordt toegepast. Dhr. Meertens licht toe
dat er wel wordt aangemoedigd om met digitaal materiaal te werken, maar dat dit vaak ook
afhankelijk is van de methode die wordt aangeboden. Niet alles is geschikt om digitaal aan te
bieden. Het is daarnaast ook bedoeld als hulpmiddel en niet als volledige vervanging van fysiek
leermateriaal.
8. Thema’s die op school spelen (dhr. Hupperetz)

Dhr. Hupperetz vraagt of het mogelijk is om weer actuele thema’s van school te bespreken met de
OV. Dit is een tijd niet op de agenda gekomen, maar er is wel behoefte hieraan vanuit het
schoolbestuur.
De OV staat open hiervoor en wil graag hieraan een bijdrage leveren. Een mooi thema zou zijn dat
er een vervanger komt van Magister. Hoe gaan ouders geïnformeerd worden? Wanneer gaan we
over? Wat zijn de mogelijkheden?
AKTIEPUNT
Afgesproken wordt om dit weer op te pakken in het komende schooljaar en verzoek aan de
voorzitter om in de maand september contact te leggen met de directie over de te bespreken
thema’s.
9. Rondvraag
- Jeroen: vraagt of de medew. van het ministerie ook eens kan aanschuiven bij de OV
vergadering
- Hans: vraagt of de datums van de overleggen nog doorgezet kunnen worden naar Vivian
- Axel: vraagt of de overleggen van de maandag af kunnen naar een andere dag en
eventueel kunnen worden gepland na de datums ouderplatforms. Nieuwe datums staan
onderaan deze notulen.
8. Verzamelagenda:

Vergaderschema schooljaar 2018 / 2019:
24 september 2018 | 5 november 2018 | 17 december 2018
24 januari 2019 | 11 maart 2019 Thema avond
21 maart 2019 (in Gulpen met directie) | 27 mei 2019
26 juni 2019 afsluitende bijeenkomst OV

