Concept Notulen Algemene Klankbordgroep 16 Juni 2020
Voorzitter:
Notulen:
Aanwezig:

Afgemeld:

Juanita Vernooy
Robert-Jan Pouw
Juanita Vernooy, Marie José Koppe, Peggy Boesten, Diana van Kan, Nicole
Ploemen, Gerjo Boumans, Robert-Jan Pouw, Veronique Meuffels, Frans
Erfkemper (vanaf 19.45 uur)
Cindy Rhodes, Hayat Chafik

Agenda:
1. Opening vergadering
Juanita opent de vergadering.

2. Terugkoppeling mededelingen
•
•

Terugkoppeling vanuit de MR (Juanita). De volgende MR verkiezing is gepland voor het
voorjaar 2021 en er zal dan in detail gekeken worden naar de procedure van stemmen.
Na volgend jaar neemt Juanita afscheid als voorzitter van de Algemene Klankbordgroep.
Tezijnertijd zal haar opvolging worden besproken.

3. Terugkoppeling actiepunten van de afgelopen vergadering
•

•

Verkeerssituatie: Nicole heeft overleg gehad met dhr. Kuypers. Hij had begrip voor
situatie en was bereid om actie te ondernemen. Nog geen terugkoppeling gehad over
eventuele stand van zaken. Dhr. Erfkemper zal bij dhr. Kuypers dit punt onder de
aandacht brengen.
Open dag: Veel positieve reacties ontvangen en ook SintJanscollege had veel waardering
voor de medewerking van de Algemene Klankbordgroep.

4. Vergadering 16 Juni 2020 agendapunten (voorbespreking ouders, Frans
Erfkemper sluit aan om 19.45 uur)
Corona periode
De communicatie en de mate van communicatie naar de ouders over de betreffende maatregelen
en procedures zijn goed verlopen. Ouders spreken hier duidelijk hun waardering voor uit.
De communicatie methodieken naar leerlingen verloopt minder soepel. Dhr. Erfkemper geeft aan
dat er zoektocht is geweest naar goede ondersteunende software. Studiemethodes hebben ook
vaak hun eigen digitale ondersteuning. Als basis voor de digitale lesinformatie wordt gebruik
gemaakt van SomToday en It’s Learning. Nadeel hierbij is wel dat de systemen niet meer
consequent gevuld worden en dat het voor ouders niet of nauwelijks mogelijk is om het digitale
lessysteem te volgen. Dhr. Erfkemper geeft aan dat het helaas ook niet mogelijk is om alles in
SomToday de verwerken. Uit de afgelopen periode blijkt wel dat het digitale onderwijs eventueel
een goede aanvulling kan zijn op het reguliere onderwijs. Naast nadelen zoals gemis aan sociale
contacten heeft de corona crisis er ook voor gezorgd dat leerlingen veel zelfstandiger te werk zijn
gegaan. Ander voordeel is dat leerlingen nu “genoodzaakt” zijn hun opdrachten uit te voeren en
in te leveren.
Communicatie over de digitale lessen
De communicatie omtrent het inplannen van lessen gebeurt niet altijd consequent. Digitale lessen
werden via diverse systemen gegeven. Het inplannen van digitale lessen gebeurde soms relatief
zeer laat en ook op zeer late tijdstippen (s ’avonds laat) met als consequentie dat lessen gemist
werden.
Vooruitblik

Huidige periode wordt gezien als proefperiode voor de start van het nieuwe jaar. De school hoopt
op een volledige opening bij het nieuwe schooljaar. Het is deels afhankelijk van de
persconferentie op 25 juni, waarin het kabinet de nieuwe maatregelen/versoepelingen
aankondigt. Op dit moment wordt wel onderzocht welke verbeterpunten kunnen worden
meegenomen gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen periode. De goede elementen
behouden en de mindere elementen verbeteren al dan niet gebaseerd op positieve ervaringen
van leerlingen en docenten.
Er wordt wel opgemerkt dat het verschil in digitaal lesgeven tussen de verschillende vakdocenten
in de digitale periode als redelijk groot beschouwd kan worden. Hieruit kan een leercurve worden
opgesteld voor die docenten die nu moeilijk de weg vinden in het digitale tijdperk: leren van best
practices. Er zal voor de toekomst geprobeerd hierin de leerkrachten meer te ondersteunen in de
digitale les vormen, waarbij meerder creatieve oplossingen mogelijk zijn.
Achterstand in kennis bij leerlingen?
Er is voor gekozen om alleen de kern van het betreffende vak te geven. De franjes en extra
verdiepingsslagen, die bij het reguliere programma wel mogelijk zijn, zijn komen te vervallen.
Mede hierdoor verwacht men dat er relatief weinig of geen achterstand is. Dit zal uiteraard per
leerling verschillen. Er is extra overheidssteun toegezegd. St Janscollege heeft ervoor gekozen
om een herfst- en lenteschool als extra hulp in te schakelen. De huidige inschatting is dat
landelijk 10% van de leerlingen een achterstand heeft opgelopen.
PTA toetsen
Sint Janscollege heeft geïnventariseerd welke PTA toetsen nog dit schooljaar kunnen worden
afgenomen. De resterende PTA toetsen worden doorgeschoven naar komend schooljaar en er
wordt bekeken of deze PTA toetsen kunnen worden gecombineerd met de reguliere PTA toetsen
van het komende schooljaar.
Week van hersteltoetsen
In deze week (oorspronkelijk de PWW) worden geen reguliere lessen meer gegeven en hebben
de leerlingen die geen hersteltoetsen maken vrij. De bottleneck voor het niet kunnen laten
doorgaan van de lessen is dat veel toezichthouders nodig zijn om alle toetsen te kunnen
begeleiden. Vanwege Corona maatregelen mogen een beperkt aantal leerlingen in een toets
ruimte aanwezig zijn.
Werving nieuwe ouders
Na september proberen de vergadering van de TTO en deze klankbordgroep te integreren.
Juanita zal in overleg met de andere klankbordgroep bekijken wat een geschikt moment hiervoor
is. De TTO-klankbordgroep vergadert standaard op de woensdag. Voor onze klankbordgroep zal
nog een bijeenkomst na de zomervakantie worden ingepland.
Mentoren bijeenkomst
Wens van de Algemene Klankbordgroep is om deze bijeenkomst in het najaar te laten
plaatsvinden; Juanita zal dit initiëren.
Nieuwbouw
Kick-off met aannemers is geweest. In het najaar wordt verwacht een keuze te kunnen maken.
Het vergunningentraject is opgestart. De verwacht start van het project is 1 januari 2021 en start
nieuwbouw 2e helft 2021. De verwachte overlast ten aanzien van de bouw is nog niet in te
schatten. Wellicht zou de school als alternatief een digitale periode kunnen invoeren.
W.v.t.t.k.
Het jaarlijke etentje wordt doorgeschoven naar sept/okt 2020 en dient dan direct als welkom voor
de nieuw te werven ouders.

