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AGENDA  
1. (19u30) Welkom, opening (vz) 

  - Voorstelrondje voor/door aspirant bestuursleden.  
  Bestuursleden stellen zich voor en Luc Godfroid stelt zich voor. 

2. 5 min. Vaststelling agenda (vz) 
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. 10 min. Notulen vorige vergadering, Actiepunten  
  De notulen van de laatste reguliere vergadering van 16 mei 2022 worden   
  ongewijzigd vastgesteld  

4. 5 min. Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken (vz) 
  - Afgeronde registratie bestuursleden bij KvK + UBO registratie 
  Uiteindelijk is de registratie van de OV bestuursleden bij de KvK afgerond. 
  Er is tevens voldaan aan de verplichte UBO registratie.  

5. 15 min. Mededelingen vanuit schoolleiding  
  - Start van het nieuwe schooljaar / wijzigingen / bezetting (vacatures) etc.  
  1) In het kader van 100 jaar TBL is in de maand van het leiderschap voor College 
  Tour TBL 100 jaar is Mart de Kruif geboekt. Hij is uitgenodigd om zijn visie op, en  
  ervaring met leiderschap als voormalig commandant Landstrijdkrachten te delen. 
  2) Terug naar het oude normaal is een groot thema bij de start van het nieuwe  
  schooljaar. Verder wordt volop ingezet op formatief evalueren met een   
  professionaliseringsplan en is er volop aandacht voor continuering van de  
  maatwerkuren 
  3) Uit onderzoek blijkt dat er grote tevredenheid over de invulling van de   
  maatwerkuren is bij docenten en leerlingen, bij ouders is dit iets minder.   
  Aandachtspunt is dit jaar om de maatwerkuren structureel te maken, aansluitend bij 
  de visie van het TBL.  
  4) Veel aandacht voor de activiteiten rondom TBL100, mooi programma met  
  maandthema’s. Er wordt gewerkt aan een groot afsluitend schoolfeest.  
  5) Ondanks krapte in de arbeidsmarkt is het voor het TBL toch weer gelukt alle  
  vacatures in te vullen. Het TBL heeft duidelijk aantrekkingskracht/positief imago. 
  - Stand van zaken uitgestelde buitenlandse reizen 
  Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt om binnen budget invulling te geven 
  aan de uitgestelde buitenlandse reizen van vorig jaar. In de discussie over dit  
  onderwerp blijkt dat de reis naar Taizé relatief onbekend is. (Actiepunt om hieraan 
  bekendheid te geven.) 
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6. 15 min. 100 jaar TBL  
  - Mooi programma. Kan OV bijdragen? 
  Er is een mooi programma, dat gedekt is door een budget voor de viering van 100 
  jaar TBL. Veel activiteiten. In september is www.tbl100.nl gelanceerd, en zijn de TBL 
  100 hoodies gepresenteerd. (Aanschaf door leerlingen voor een gereduceerde  
  prijs.) eerstkomende grote externe activiteit “Titus draait door” op 5 november in de 
  Lievekamp. Verder een groot scala aan interne en externe activiteiten waaronder 
  een grote reünie in juni 2023. Tenslotte wordt hard gewerkt aan de productie van de 
  nieuwe musical Titus. 
  Wat betreft participatie van de oudervereniging in het jubileum. Dit kan door  
  bijvoorbeeld te assisteren bij College Tour TBL 100 jaar op 16 maart 2023. Maar er 
  kan ook gedacht worden aan iets blijvends (bij het 90 jarig bestaan heeft de OV een 
  Social Sofa geschonken) of iets voor de ouders te organiseren. (Actiepunt allen) 

7. 15 min. Losse bespreekpunten vanuit OV achterban  
  - Ervaringen nieuw klassenbeleid en strengere attitude, o.a. klassen Whatsapp 
  Bij de invoering van een nieuw klassenbeleid met een strengere attitude speelde mee 
  dat “terug naar het ouder normaal” als lastig wordt ervaren, maar wel zeer gewenst is. 
  De ervaring is dat de grondhouding/schoolcultuur door de Corona grotendeels  
  weggevaagd is. Bij het doorbreken hiervan speelt het dilemma autonomie – collectiviteit, 
  bijvoorbeeld t.a.v. mobieltjes en laptops. De nieuwe discipline gaat twee kanten op: 
  Huiswerk dient bijvoorbeeld beter genoteerd te worden in SOM, idem voor registratie 
  van absentie. Het nieuwe beleid is tevens ingegeven door de resultaten: afgelopen jaar 
  was er veel meer uitstroom en was het aantal doublures significant hoger. 
  Wat betreft Whatsapp: dit is in principe niet AVG proof is omdat telefoonnummers niet 
  worden afgedekt. Het was dan ook al beleid van Stichting Carmelcollege dat Whatsapp 
  klassengroepen niet zijn toegestaan met de docent. (Uiteraad wel zonder docent.) Als 
  alternatief wordt MS Teams gebruikt. In de discussie wordt besproken dat MS Teams 
  moeilijk draait op oudere telefoons en er wordt gesproken over het herinvoeren van een 
  Klassenvertegenwoordiger als linking pin met de docent. (Voor snelle   
  berichtenwisseling)  
  - Vrijheidsgraad boekenlijsten (SR) 
  Leesplezier ipv boeken van vaste lijst. Ontlezen is mega-thema. (Actiepunt TB; welke 
  vrijheidsgraden zijn er rondom boekenlijsten.) 
  - Ervaringen met toetsperiode voor de vakantie (LS) 
  De ervaring met een topologie toets en een toets over weetjes-lijst van   
  levensbeschouwing wordt gedeeld: Wat is de zin van feiten uit je hoofd leren vóór de 
  toetsweek. Hoe is dit gerelateerd aan SLO leerdoelen. Ondanks een goede  
  studieplanning en een ouder die dicht bovenop deze planning zit lijkt dit weinig  
  motiverend. Met name vraagtekens bij 1) Timing 2) Uit je hoofd stampen.  
  Wat is de relatie met formatief toetsen? (Actiepunt TB) 
  - Coulance-regeling overgang (“breder kijken dan cijfers”): follow-up/begeleiding (Ruud) 
  Cijfers over dit onderwerp zijn niet paraat. Wat wel bekend is dat “Norm als richtlijn en 
  niet als keiharde norm” slechts 9 bezwaren heeft opgeleverd waarvan er alsnog aan 7 
  uit 9 nog voordeel van twijfel gegeven. (De ervaring leert dat deze bijstelling grosso-
  modo in 50 % van de gevallen succesvol is.) Overall geeft dit een indicatie dat de 
  rapportvergaderingen zorgvuldig gehandeld hebben. Hierop voortbordurend wordt 
  ingestoken om meer advies te geven rondom de inzet van maatwerkuren en snellere t
  ussenevaluaties te plannen. 

8. NVT Terugkoppeling vanuit DMR/CMR (Indien vergaderingen hebben plaatsgevonden) 
  Er zijn geen DMR/CMR vergaderingen geweest. 

9. 15 min. Thema-avond 5 oktober 2022 (Susan) 
  - Openstaande organisatiepunten / taakverdeling 
  Op 5 oktober 2022 staat de OV Thema avond over “Stress en Prestatiedruk” door 
  Susan Branje gepland. Er worden afspraken gemaakt over aanwezigheid, ontvangst 

http://www.tbl100.nl/
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  (aanmeldingslijsten), schenken van koffie/thee. Suze praat de avond aan elkaar.  
  Theatertechniek is geregeld.  

- Initiatief Seminar Plannen en Organiseren door Ferdi Göksin i.s.m. OV TBL: loopt 
10. 10 min. Eindexamenjaarboek en opvolging redactie (René)  

  Ruud biedt aan om dit jaar te participeren in het Eindexamenjaarboek proces. 
11. 10 min. Toelichting Stichting Vrienden van het TBL (René) 

  Stichting Vrienden van het Titus Brandsmalyceum Oss voor/door (oud)leerlingen, 
  (oud)medewerkers en iedereen die het TBL een warm hart toedraagt is opgericht, 
  en wordt in oktober actief. (www.vriendentbl.nl) 

12. 15 min. Planning Rode Draad thema’s (René) 
  - De volgende Rode Draad thema’s staan op de planning: 
  31 oktober 2022: Dyslexie  
  Nog te plannen: vervolg discussie over Passend Onderwijs 

13. 15 min. Rondvraag 
  - Luc Godfroid geeft aan OV bestuurslid te willen worden! Welkom! 
  - Suze overhandigt het boek waar ze aan meegewerkt heeft “De school van je  
  leven” van Ludo Heylen aan Tom.  

14. 21u30 Sluiting van de vergadering 
__________________________________________________________________ 
 

Vergaderdata 31-10-2022; 28-11-2022; 9-1-2023; 12-2-2023; 27-3-2023; 8-05-2023; 19-06-2023 
 

Actiepuntenlijst 

Datum-# (houder) AL=allen Status   

20122017-1 (RS/HV/RT) AFGEROND! Bij KvK namen van DB wijzigen 

20122017-2 (HV/KD) Loopt Bankpas op correcte naam zetten 

21092019-1 (TB) Loopt Achterstand Edubadges wegwerken 

20092021-1 (HV) Loopt Datum ALV plannen 

12092022-1 (RS) Nieuw Bekendheid geven aan Taizé reis 

12092022-2 (TB) Nieuw Vrijheidsgraad boekenlijsten (leesbevordering) 

12092022-3 (AL) Nieuw Welk OV initiatief (of deelname) bij TBL 100 jaar 

12092022-4 (TB) Nieuw 
Stand van zaken formatief toetsen  
(n.a.v. discussie over topo toetsen) 

12092022-5 (TB) Nieuw 
Ervaringen berichtenverkeer via Teams (ipv 
Whatsapp) en herinvoering klassenvertegen-
woordiger voor snelle berichtenwisseling.  

12092022-6 (SB) Nieuw 
Voortgang Seminar Plannen en Organiseren door 
Ferdi Göksin i.s.m. OV TBL.  
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