
 

 Bent u bekend met Oudercontact? 

Oudercontact bestaat uit een afvaardiging KSE-ouders die 

regelmatig samen met de afdelingsleiders, docenten en 

directie rond de tafel zitten om actuele schoolzaken te 

bespreken. 
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• Er waren dit schooljaar enkele wijzingen in de bezetting van de Centrale 

Medezeggenschapsraad. Namens de ouders zijn mevrouw José Boons en mevrouw 

Anita Monden toegetreden.  

• Vanaf schooljaar 2019-2020 zal de KSE in het brugklasjaar naast mavo-, havo- en 

vwo-brugklassen, gaan starten met combinatieklassen voor leerlingen met een 

gemengd schooladvies vanuit het basisonderwijs. Er komen combinatieklassen voor: 

mavo/havo en havo/vwo. Leerlingen uit deze klassen kunnen later in het schooljaar 

een definitieve keuze maken voor mavo, havo of vwo en gymnasium. Hiermee wordt 

praktisch ingespeeld op veelvoorkomende situaties waarin het schooladvies (nog) 

niet eenduidig is. 

• De KSE is sinds dit schooljaar in het bezit van een onderwijsrobot. De ouders van 

Oudercontact kregen een demonstratie, waarbij robot NAO zelf het woord voerde, 

grapjes maakte en opdrachten gaf. NAO staat onder supervisie van docent Roks die 

ook de programmering van de software verzorgt. Het apparaat wordt getest en 

ingezet voor verschillende lestoepassingen. Zo kan de robot lesstof uitleggen, maar 

ook in een aangepast tempo aan de slag gaan met een individuele leerling. In deze 

fase gebeurt dit alleen binnen de lessen Frans van dhr. Roks.  

Op dit moment is NAO vooral een experiment, maar iedereen lijkt erg enthousiast. De 

directie maakt in de loop van het schooljaar een evaluatie. Oudercontact zal dit 

proces volgen.  

 

• Conrector Bedrijfsvoering Geers gaf toelichting op diverse technische en digitale 

ontwikkelingen binnen de KSE. Sommigen worden al gebruikt in het onderwijs, 

anderen worden getest. Enkele voorbeelden: 

- de KSE is een officiële Microsoft Showcase School met vijf 

gecertificeerde docenten. Zij maken collega’s en directie warm 

voor nieuwe digitale les- en oefenvormen.  

- Invoering van de laptop in de brugklas en vwo-4.  

- Voor het vak aardrijkskunde zijn er Virtual Reality-brillen 

beschikbaar. 

- Kahoot, is een veelgebruikte app waarmee lesstof in een 

dynamische quizvorm getest kan worden. De eigen smartphone 

doet hierbij dienst als drukknop. 



- Skype-marathons, waarbij leerlingen tijdens de les contact leggen 

met leerlingen over de hele wereld.  

- Minecraft, een digitaal spel waarmee leerlingen samen bouwen en 

problemen leren oplossen. Leerstof kan op creatieve wijze getest 

en verwerkt worden. 

- Binnen de school zijn er vier 3D-printers aanwezig. 

- Er zijn enkele zogeheten merge cubes aangeschaft, waarbij 

virtuele werelden (bijvoorbeeld het zonnestelsel, natuur of een 

historische plek) tot leven kunnen worden gebracht op de 

smartphone, tablet of laptop.  

 

• Conrector P&O De Coninck gaf op verzoek van Oudercontact uitleg over de cijfers en 

indicatoren uit de rapportages van de onderwijsinspectie. Voor de KSE vallen de 

cijfers over schooljaar 2017-2018 binnen de normen die de onderwijsinspectie stelt 

aan het onderwijs. De KSE-directie geeft aan geen grote zorgen te ervaren, dit naar 

aanleiding van enkele kritische vragen vanuit Oudercontact. De link naar de 

rapportages van de onderwijsinspectie kunt u via de KSE-website vinden. Kies in het 

hoofdmenu ‘Onze school’ en vervolgens ‘KSE op de kaart’. 

 

• Sinds 2015 kent de KSE Zomerschool voor leerlingen die dreigen te doubleren op 

een enkel schoolvak of enkele punten. De bevorderingscommissie bepaalt wie er in 

aanmerking komt voor Zomerschool. Tijdens Zomerschool (6 werkdagen en een 

toetsdag) kunnen leerlingen tijdens een intensief programma alsnog proberen om 

een vak voldoende bij te spijkeren. Communicatie over data en andere informatie 

loopt via het gebruikelijke informatiebulletin (edities in februari en mei) en via de 

mentoren. Zomerschool begint doorgaans een week voor de schoolvakantie + de 

twee eerste dagen tijdens de vakantie. 

  

  


