
 
 

Oudervereniging Titus Brandsmalyceum Oss  

 

Agenda Algemene Leden Vergadering / Jaarvergadering  

21 januari 2020, 21u30 (aansluitend aan thema-avond) 

 

 

Aan: alle ouders/verzorgers van leeringen van het Titus Brandsma Lyceum 

 

 

Geachte ouders en verzorgers, 

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering / Jaarvergadering van de Oudervereniging van 

het TBL op maandag 21 januari 2020.  

De vergadering vindt plaats in de Binnenhof van het TBL en begint om 21u30 (aansluitend aan de thema-

avond) en zal tot uiterlijk 22u00 duren.  

De agenda luidt als volgt:  

Algemene Leden Vergadering / Jaarvergadering 

1. 21u30 Opening en mededelingen, presentielijst 

2.  Inhoudelijk jaarverslag schooljaar 2018-2019 

3.   Financieel jaarverslag schooljaar 2018-2019,  
verslag van de kascontrole commissie en decharge  

4.  Jaarplan schooljaar 2019-2020 en goedkeuring 

5.  Begroting schooljaar 2019-2020 en goedkeuring 

6.  Vaststelling ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 

7.  Bekrachtiging van benoeming bestuursleden en dagelijks bestuur 

8.  Rondvraag 

9. 22u00 Sluiting  
 

Bijlagen (In één document op de internet pagina van TBL/Oudervereniging 
http://tbl.hethooghuis.nl/info/oudervereniging): 

- Jaarverslag en financieel jaarverslag schooljaar 2018-2019 
- Jaarplan en begroting schooljaar 2019-2020, Voorstel (ongewijzigde) vrijwillige ouderbijdrage 
- Voorgestelde benoeming bestuursleden en dagelijks bestuur 
 

Met vriendelijke groet,  

René Schaffels, voorzitter 

 

 

 

Voor de contactgegevens van de Oudervereniging van het TBL verwijzen wij u naar het TBL-jaarboekje en naar de website: 

tbl.hethooghuis.nl/info/oudervereniging. Mailadres: ov-tbl@hethooghuis.nl. 

http://tbl.hethooghuis.nl/info/oudervereniging
mailto:tbl.hethooghuis.nl/info/oudervereniging
mailto:ov-tbl@hethooghuis.nl
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Inhoudelijk Jaarverslag 2018-2019 

Algemeen 

Het bestuur van de Oudervereniging van het Titus Brandsmalyceum (OV-TBL) is in het schooljaar 

2018-2019 in totaal 10 keer bijeen gekomen. Het bestuur behartigt de belangen van alle ouders/ 

verzorgers van kinderen op het TBL, is actief betrokken bij alles wat leeft en speelt op school, fungeert 

als klankbord en streeft een direct en persoonlijk contact na met de school, de docenten en de directie.  

Hiertoe vergadert zij elke maand, waarbij de rector in de persoon van de heer Tom Brocks – of een 

vervangende teamleider - aanwezig is, per onderwerp aangevuld met andere teamleiders of docenten.  

Hier volgt een kort overzicht van zaken die in het schooljaar 2018-2019 gespeeld hebben en waarbij het 

bestuur van de OV-TBL betrokken is geweest.  

Het financiële jaarverslag van OV-TBL wordt separaat gepubliceerd. Alle documenten worden op de 

website van de oudervereniging gepubliceerd: tbl.hethooghuis.nl/info/oudervereniging 

Overzicht 

• In de loop van schooljaar 2018-2019 is op basis van de ouder-arena thema’s uit het voorgaande 

schooljaar en de thema-avond over “prestatie/sociale (media) druk bij pubers en early signs van 

psychische problemen” (eveneens uit het vorige schooljaar) een lijst met zogenaamde “Rode-

Draad thema’s” naar voren gekomen met actuele thema’s die opvolging behoeven. Het gaat 

hierbij over de thema’s: 
1. Studiebelasting (zie volgende punt) 

2. Studievaardigheden (Wat gaat goed / wat kan verbeterd worden / waar is behoefte 

aan op het gebied van aanleren van studie-vaardigheden (“leren-leren”).)  

3. Hoogbegaafdheidsprogramma (Wat gaat goed / wat kan verbeterd worden / waar is 

behoefte aan in het hoogbegaafdheids programma op het TBL. 

4. LOB (Wat gaat goed / wat kan verbeterd worden / waar is behoefte aan bij loopbaan-

oriëntatie en studiekeuze.)  

• Organisatie Thema-avond: 

21 maart 2019: Druk bezochte thema-avond “De verslavende digitale wereld ” door Laurens 

Veltman (ervaringsdeskundige en psycholoog), ruim 180 aanmeldingen.  

Aangezien de planning van deze thema-avond vertraging had opgelopen is gekozen om in 

plaats van twee thema-avonden, in schooljaar 2018-2019 één grotere thema-avond te 

organiseren. 

• Breed onderzoek naar de studiebelasting van leerlingen  

Op basis van signalen van ouders over excessen in studie-belasting en met de boodschap uit de 

voorgaande thema-avond over “prestatie/sociale (media) druk bij pubers en early signs van 

psychische problemen” heeft het OV bestuur aangedrongen op het nader onderzoeken van deze 

situatie op het TBL. Met andere woorden: gegeven de boodschap dat er een toenemend aantal 

middelbare scholieren psychisch vastloopt in verband met prestatie-druk, in combinatie met een 

toenemend aantal individuele signalen van TBL leerlingen: onderzoeken hoe de situatie op TBL 

is. Het OV bestuur heeft hiertoe het initiatief genomen waarna dit door de schoolleiding is 

overgenomen. Alle leerlingen van het TBL hebben in januari 2019 een enquete aangeboden 

gekregen met vragen onderstaande 7 domeinen. 1057 leerlingen (75 %) hebben gerageerd. 

a) Organisatie en taakaanpak 

b) Concentratie 

http://www.tbl.hethooghuis.nl/info/oudervereniging/
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c) Huiswerk/huiswerkdruk 

d) Docenten en mentoren 

e) Ouders 

f) Schoolbeleid 

g) Motivatie 

De uitkomsten van het onderzoek hebben het vermoeden van grote verschillen in 

studiebelasting bevestigd. Als voorbeeld werd op de vraag “Ik ben maandag tot en met vrijdag 

gemiddeld 3 uur of meer per dag met huiswerk bezig” door Gymnasium-leerlingen 26,2% vaak 

en 14,8% altijd als antwoord gegeven. (Dit komt overeen met een schoolgerelateerde werkweek 

- exclusief buitenschoolse activiteiten - van 50-55 uur.) In iets mindere mate was dit eveneens 

het geval voor Atheneum leerlingen. Er kwam eveneens naar voren dat deze zeer hoge 

studiebelasting aanleiding geeft tot stress en dat te weinig tijd voor andere ontspannende en 

ontwikkelende activiteiten/vrienden overblijft.  

 

De 7 domeinen van de enquete hebben een schat aan informatie opgeleverd over de ervaringen 

van leerlingen: 

- Met betrekking tot het schoolbeleid rondom huiswerk, de hoeveelheid en het soort huiswerk 

met aanbevelingen  voor de balans tussen leeropbrengst en tijdsinvestering, en onderscheid 

tussen hoofd- en bijzaken. 

- Dat er zéér weinig gebruik gemaakt wordt van huiswerkbegeleiding terwijl er wel een 

behoefte is,  

- Dat er een breed concentratie-probleem door social media media bestaat, waar meer 

aandacht voor nodig is 

- Dat er behoefte is aan ondersteuning door ouders bij het (leren) maken van planningen (En 

niet duidelijk is hoe school hierin kan ondersteunen),  

- Dat er er behoefte is aan meer bespreking van huiswerk door docenten en duidelijker 

instructies over inhoud en aanpak van huiswerk en toetsvoorbereiding 

- Dat er behoefte is aan overzicht door docenten over de vakken bij het verdelen van 

huiswerk om piekbelasting te voorkomen  

 

Over de bevindingen van het rappport zijn enkele diepgaande discussies gevoerd in het berstuur 

van OV. Het TBL heeft acuut en adequaat maatregelen genomen om op korte termijn de 

studiebelasting te verlagen. Daarnaast is de spreker van de OV Thema avond van 21 maart 2019 

door het TBL ingehuurd voor presentaties aan ouders en leerlingen in het schooljaar 2019-2020, 

met het doel van bewustwording en geven van handreikingen met betrekking tot “De 

verslavende digitale wereld ”. Het TBL is actief bezig met lange-termijn maatregelen, en het 

OV-bestuur blijft de ontwikkelingen op dit gebied actief volgen. (Een samenvatting van het 

onderzoek, en de conclusies en aanbevelingen van het OV bestuur zijn op verzoek beschikbaar.)  

• Ouder-arena: 

Aan de geplande Ouder-Arena is in schooljaar 2018-2019 op 15 april 2019 invulling gegeven, 

met een ouder-discussie over de resultaten van de enquete over studiebelasting.  

• Open Badges 

In november 2018 heeft het OV bestuur het initiatief genomen om Talentcampus Oss uit te 

nodigen voor een presentatie over Open Badges. Dit zijn digitale insignes waarmee aangetoond 

kan worden dat iemand bepaalde kennis of vaardigheden beheerst. Op school - en in het 

bijzonder het TBL - leer je niet alleen wat er voorgeschreven is in het havo of vwo programma.  

Je verzamelt kennis en ontwikkelt vaardigheden in het buitenschoolse Xplore programma, in de 

cultuurprofiel-school activiteiten, in extra taalmodules zoals Cambridge/DELF/DELE, in de 

Masterclass programma's, als tutor of door het geven van bijles. Deze vormen van 

"gepersonaliseerd leren" hebben allemaal een waarde voor je verdere ontwikkeling, maar 

konden maar in beperkte mate vastgelegd en gecommuniceerd worden. Sinds 2012 is er een 

Open Badge Standaard waarmee door middel van Digitale insignes aangetoond kan worden dat 

iemand bepaalde kennis of vaardigheden beheerst. Vanuit de driehoek Onderwijs - Overheid - 

Ondernemers is Talentencampus Oss gestart met een proefproject, dat opgepikt is door het OV 
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bestuur. Met veel enthousiasme is dit in schooljaar 2018-2019 verder uitgewerkt door TBL, 

Talentencampus Oss en OV-TBL. Inmiddels zijn de eerste badges op 1 oktober 2019 uitgereikt. 

TBL is daarmee de eerste middelbare school die deze door de overheid sterk gestimuleerde 

innovatie heeft omarmd.  

• Eindexamenjaarboek 

In dit schooljaar is voor het 21e jaar het Eindexamenjaarboek gerealiseerd. Veel tijd is besteed 

aan het organiseren, werven van advertenties/sponsors, laten maken en uitreiken van het 

Eindexamenjaarboek bij de diploma-uitreiking. Het proces met de de leverancier van het boek 

en het bijbehorende redactie-systeem liep al enkele jaren moeizaam. Na weer een moeizaam 

jaar is besloten om in de toekomst over te stappen naar een andere partij. 

• In dit schooljaar is een begin gemaakt met versterking van de communicatie van OV met de 

achterban, door middel van website, e-mail, Twitter, communicatie in het Rondje en opvolging 

van individuele vragen van ouders. Verder is verschillende keren gesproken over de digitale 

communicatie van TBL naar ouders, en de uitrol van het nieuwe informatieportaal. 

• Verder is het OV bestuur aanwezig geweest Informatie-avonden en Open dag, is ondersteuning 

verleend aan TBL Xplore onderdelen, is geassisteerd bij audits, en is maandelijks een groot 

aantal losse onderwerpen uit de ouder-achterban besproken met de schoolleiding. 

 
 

Samenstelling van het bestuur (augustus 2018 – augustus 2019): 

• Cilia Ferier (bestuurslid) 

• Anne Savi (bestuurslid) 

• Monique Geesink (bestuurslid) 

• Suze Roelofs-Emonds (bestuurslid) 

• Wendy van Boekel (bestuurslid) 

• Pierijn Van der Putt (bestuurslid) 

• Ricco Kokshoorn (bestuurslid) 

• Han-Michiel Verroen (dagelijks bestuur, penningmeester) 

• Arjan Ulijn (dagelijks bestuur, secretaris) 

• René Schaffels (dagelijks bestuur, voorzitter) 

Pierijn van der Putt is tussentijds gestopt als bestuurslid. Van Anne Savi is in juni 2019 na een lange 

zittingsperiode afscheid genomen als bestuurslid. Eveneens werd afscheid genomen van Ricco 

Kokshoorn en na de zomervakantie van 2019 gaf Monique Geesink aan voor dit moment te stoppen als 

bestuurslid. De overige bestuursleden hebben hun lidmaatschap van het bestuur gecontinueerd. 

 

 

 

 
 

Voor de contactgegevens van de Oudervereniging van het TBL verwijzen wij u naar het TBL-jaarboekje en naar de website: 

tbl.hethooghuis.nl/info/oudervereniging. Mailadres: ov-tbl@hethooghuis.nl. 
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Financieel Jaarverslag 2018-2019 

Oudervereniging TBL: Exploitatierekening en Balans. 
Exploitatie rekening   2018-2019 

inkomsten  Ouderbijdrage € 8.190,00 

  sponsoren jaarboek € 125,00 

  Anders € 0,00 

   € 8.315,00 

    

Uitgaven  Jaarboek € 6.000,00 

  Thema-avonden € 533,28 

  rondje+ € 0,00 

  Bankkosten € 119,35 

  Overig € 230,34 

   € 6.882,97 

    

saldo \ resultaat     € 1.432,03 

    

    

    

Balans (per 31 augustus)   2018-2019 

activa  bank € 6.834,70 

  Kas € 0,00 

  debiteuren € 0,00 

  totaal activa € 6.834,70 

    

passiva  crediteuren € 0,00 

  eigen vermogen € 6.834,70 

  totaal passiva € 6.834,70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 
Voor de contactgegevens van de Oudervereniging van het TBL verwijzen wij u naar het TBL-jaarboekje en naar de website: 

tbl.hethooghuis.nl/info/oudervereniging. Mailadres: ov-tbl@hethooghuis.nl. 

mailto:tbl.hethooghuis.nl/info/oudervereniging
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Inhoudelijk Jaarplan 2019-2020 

Algemeen 

Het bestuur van de Oudervereniging van het Titus Brandsmalyceum (OV-TBL) is voornemens in het 

schooljaar 2019-2020 in totaal 9 keer bijeen te komen. Het bestuur behartigt de belangen van alle 

ouders/verzorgers van kinderen op het TBL, is actief betrokken bij alles wat leeft en speelt op school, 

fungeert als klankbord en streeft een direct en persoonlijk contact na met de school, de docenten en de 

directie. Hiertoe vergadert zij elke maand (met uitzondering van de maanden april, juli en augustus), 

waarbij de rector in de persoon van de heer Tom Brocks – of een vervangende teamleider - aanwezig is.  

Overzicht 

• Opvolging van de volgende zogenaamde “Rode-Draad thema’s”: 

a) Vervolg-acties n.a.v. breed onderzoek over studiebelasting 

b) Studievaardigheden-onderwijs 

c) Hoogbegaafdheidsprogramma 

d) Stand van zaken en vervolg Expeditie-onderwijs 

e) Stand van zaken Passend onderwijs op/vanuit TBL 

f) LOB traject 

g) Toekomst van het Gymnasium / Het nieuwe Gymnasium 

• Organisatie van 2 thema-avonden over voor ouders relevante/actuele onderwerpen 

• 1 nieuwe ouder arena's, als invulling van de brede klankbord-rol 

• Leverancierskeuze voor een nieuwe partner voor het 22e TBL Eindexamenjaarboek. 

(Verbeteren van het proces, verlagen van werkbelasting voor OV, verlagen kosten.) 

Organiseren, werven van advertenties/sponsors, laten maken en uitreiken van het 

Eindexamenjaarboek bij de diploma-uitreiking. 

• Versterking van de ouder communicatie: 

o Aanvulling van de OV website met actuele informatie  

o Actieve communicatie via e-mail en Twitter en het Rondje 

o Opvolging van individuele vragen. 

• Ondersteuning van het TBL Xplore programma 

• Ondersteuning bij audits  

• Aanwezigheid bij Informatie-avonden en Open dag.  

• Monitoring van realisatie van het TBL Schoolplan 2020, anticiperen op wijzigingen 

• Afstemming met MR voor wat betreft formele besluitvorming, alsmede het realiseren van een 

verbindende schakel tussen MR en OV. 

• Alle overige onderwerpen/aandachtspunten gerelateerd aan de relatie ouders/verzorgers met het TBL.  

 

 

 

 

 

 

 
Voor de contactgegevens van de Oudervereniging van het TBL verwijzen wij u naar het TBL-jaarboekje en naar de website: 

tbl.hethooghuis.nl/info/oudervereniging. Mailadres: ov-tbl@hethooghuis.nl. 

mailto:tbl.hethooghuis.nl/info/oudervereniging
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Bestuur 2019 - 2020 

De volgen personen hebben zich kandidaat gesteld voor een (dagelijks) bestuursfunctie: 
 

• Cilia Ferier (bestuurslid) 

• Suze Roelofs-Emonds (bestuurslid) 

• Wendy van Boekel (bestuurslid) 

• Ruud Tas (bestuurslid) 

• Han-Michiel Verroen (dagelijks bestuur, penningmeester) 

• Arjan Ulijn (dagelijks bestuur, secretaris) 

• René Schaffels (dagelijks bestuur, voorzitter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de contactgegevens van de Oudervereniging van het TBL verwijzen wij u naar het TBL-jaarboekje en naar de website: 

tbl.hethooghuis.nl/info/oudervereniging. Mailadres: ov-tbl@hethooghuis.nl. 
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Begroting 2019 - 2020 

Oudervereniging TBL: Begroting.    

Begroting oudervereniging  Begroting realisatie begroting 

  2018-2019 2018-2019 2019-2020 

         

Inkomsten         

  ouderbijdrage* € 8.412,00 € 8.190,00 € 8.000,00 

  sponsoren jaarboek € 1.000,00 € 125,00 € 1.500,00 

  Anders € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  Totaal € 9.412,00 € 8.315,00 € 9.500,00 

         

         

Uitgaven         

  jaarboek € 8.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00 

  thema-avonden € 500,00 € 533,28 € 1.000,00 

  Bankkosten € 130,00 € 119,35 € 120,00 

  Overig € 500,00 € 230,34 € 400,00 

  Totaal € 9.630,00 € 6.882,97 € 7.520,00 

         

Resultaat     -€ 218,00 € 1.432,03 € 1.980,00 

 
 
*Het bestuur van de Oudervereniging is voornemens in schooljaar 2019-2020 de vrij- 

willige ouderbijdrage voor de oudervereniging van het TBL ongewijzigd op € 6 per 
kind te houden. (Conform huidige door DMR goedgekeurde ouderbijdrage regeling.) 
Dit is gebaseerd op de gezonde vermogens-positie. Wanneer de eigen-vermogens 
positie in de komende jaren onder € 2000 zou komen, kan een bijstelling overwogen 
worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de contactgegevens van de Oudervereniging van het TBL verwijzen wij u naar het TBL-jaarboekje en naar de website: 

tbl.hethooghuis.nl/info/oudervereniging. Mailadres: ov-tbl@hethooghuis.nl. 
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