Datum overleg:
Aanwezig:
Aanwezig aspirant lid
Afgemeld:

24 september 2018
Anita, Natasja, Axel, Jeroen, Dave, Barry Hodiamont (gast), Vivian
Theo
Eugene, Anja

1. Notulen vorig overleg, ingekomen stukken en mededelingen
- De notulen van 04-06-2018 worden goedgekeurd door de aanwezigen die de notulen
hebben ontvangen
- Dave: Er is een mail binnengekomen vanuit Porta Mosana. Men vraagt informatie over
onze OV en de website. Mail wordt beantwoord door Dave.
- Dave: aanschaf laptops door leerlingen, versus gebruik eigen apparatuur is niet goed
verlopen. Er zijn in de zomervakantie een aantal mails gestuurd hierover naar de directie
van het Sophianum. De “verplichting” om geselecteerde apparatuur aan te schaffen is
inmiddels bijgesteld naar het onder voorwaarden kunnen gebruiken van eigen apparatuur.
Deze voorwaarden zijn gesteld aan het besturingsprogramma op de apparatuur en de
uitzondering voor Apple apparatuur.
2. Ouderplatform (toelichting door Barry Hodiamont)
Het Sophianum kent een ouderplatform in de kolom Mavo/VMBO. Barry heeft als teamleider een
overlegvorm georganiseerd met de ouders van de leerlingen van de Mavo. Vaak worden alleen de
verhalen van leerlingen gehoord en werd niet naar de mening van de ouders gevraagd. In 20172018. De agenda van het platform wordt door de ouders in het platform samengesteld.
Doel van het platform is informatie-uitwisseling op een informele manier. Begrip opbrengen voor
elkaars situatie. Vooropgesteld is het geen klachtenuurtje, maar een wederzijdse
informatieoverdracht op bepaalde thema’s die actueel zijn op dat moment.
Er is 4 a 5 keer een bijeenkomst tijdens het schooljaar. De Notulen worden rondgestuurd naar alle
ouders van de leerlingen in de kolom. Door het ouderplatform wordt goed inzichtelijk waar de
school mee bezig is, maar ook waar de ouders tegenaan lopen. Inmiddels sluiten ook een aantal
docenten aan bij het platform. Het aantal ouders voor het schooljaar 2018-2019 is inmiddels 13.
Barry nodigt ook de andere leden van de OV uit om eens een kijkje te komen nemen.
eerstvolgende vergadering is op 22 oktober te 19.00 uur. Hier zal waarschijnlijk het
inspectierapport worden besproken.
Axel licht toe dat er raakvlakken zijn met de oudervereniging. Vanuit de oudervereniging zitten
momenteel ook twee ouders in het ouderplatform.
Barry verlaat na dit onderdeel de vergadering.
3. Samenstellen van de agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd:
-op verzoek van Theo: doel van de OV
-op verzoek van Jeroen: T-Shirts OV en inschrijving hulpouders
4. Brainstormen functioneren OV (wordt terugkerend agendapunt)
Axel licht toe dat er door de komst van het ouderplatform in de kolom Mavo/VMBO een andere
kijk komt op de OV. De vraag is of de ~O~V in deze vorm moet verder gaan, of bijvoorbeeld moet

aanhaken bij het platform. Het zou daarbij goed zijn als er ook een platform komt in de andere
kolommen. Als de OV bestuursleden dan aanhaken bij de platforms dan kunnen de besproken
zaken input zijn voor de vergadering van de OV die dan mogelijk maar 4x per jaar bij elkaar hoeft
te komen.
Agendapunt blijft even staan de komende vergaderingen. Er zal ook in de vergadering met de
directie worden gesproken over dit punt om aan te moedigen dat ook de andere kolommen dit
gaan doen.
5. Taakverdeling OV
- Axel in ingeschoven als ad-interim voorzitter. Axel zou het geen belemmering vinden om
als voorzitter verder te gaan. Officieel zal dit worden ingebracht in de vergadering met de
leden, maar vooralsnog vindt de vergadering dit OK!
6. Terugkoppeling commissies
- Cie Preventie: 7 juni 2018 was de laatste vergadering met de CIE preventie. Laura
Thissen (Center Point) heeft uitgelegd dat zij een opleiding volgt en vanuit deze
opleiding met leerlingen aan de slag gaat die extra hulp nodig heeft. Hierbij valt
te denken aan leerlingen met autisme, ongewenst zwangere of anderszins.
- Vanuit school is aangehaakt bij een “spel” wat door de gemeente Gulpen-Wittem
is opgezet. Het gaat erom dat kinderen leren omgaan met geld/financiën en
schulden. Er werd geopperd om hier een thema
- Cie Hulpouders: Er zijn 7 nieuwe ouders aangemeld als hulpouder. Hierdoor komt
de totale groep op 24. Jeroen zal de lijst verder bijhouden. Eerstvolgende inzet
van hulpouders is op 2 februari 2019 – open dag.
- Cie Comm./Site: geen aanvulling
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7. Doel en taak OV
De OV vertegenwoordigd als ouders de belangen van de leerlingen van het Sophianum. Elke ouder
van een leerling op het Sophianum is automatisch lid van de vereniging. Er worden signalen
opgepakt die bij de OV binnenkomen vanuit de ouders en daarnaast overlegd de OV 2x per jaar
met de directie.
8. T-Shirts OV
Vorig schooljaar werd geopperd om als OV shirts aan te schaffen om de herkenbaarheid te
vergroten tijdens bijvoorbeeld open dag of andere activiteiten waar de ouders helpen. Tijdens de
vergadering wordt besloten om shirts aan te schaffen conform de offerte. Jeroen zal dit v erfer
oppakken.
9. Rondvraag
- Vraag van Axel om de vergadertijd in het vervolg te verzetten naar 20.00 uur. Dit is
akkoord
- Vivian vraagt of er voor het volgende overleg van het preventieteam punten zijn om in te
brengen. Geen punten vanuit de OV
- Axel: Nieuwe namen van het bestuur doorzetten naar Vivian Schurgers van Sophianum
8. Verzamelagenda:
- Thema avond onderwerpen: Schulden/Financiën

-

Vergadering met directie: Ouderplatforms / termijnbetaling reizen en activiteiten /
Overzichtelijkheid website Sophianum

Vergaderschema schooljaar 2018 / 2019:
24 september 2018 | 5 november 2018 (in Gulpen met directie) | 17 december 2018
4 februari 2019 | 18 maart 2019 (in Gulpen met directie) | 27 mei 2019
26 juni 2019 afsluitende bijeenkomst OV

