Notulen SBE vergadering 20 januari 2016
Woudstede (Esdoornzaal), Utrecht-Lunetten
Aanwezig: Willemien, Marlise, Rob, Betty, Patricia, Pascal, Louise & Dave
Afwezig: Karin, Jolien en Ester (met bericht van verhindering)
Agendapt.
1. Opening +
Vaststellen v.d.
agenda

2. Mededelingen

Actie
Willemien opent rond 18.15 deze vergadering. Omdat het restaurant helaas dubbel
geboekt blijkt, is voor ons alles in de Esdoornzaal op de begane grond klaar gezet.
Van Jolien, Ester en Karin is bericht van verhindering ontvangen, Jolien en Ester
hopen er op 16 maart wel weer bij te zijn, Karin’s aanwezigheid als redacteur LTM
wordt per vergadering bekeken.
Er worden geen punten toegevoegd aan de agenda.
Op onze vacature advertentie in LTM is 1 reactie binnen gekomen: van Nanda Evers.
Zij schrijft graag en Willemien zal haar uitnodigen voor een gesprek. Wij denken haar
expertise goed te kunnen gebruiken voor het maken van de Newsletter (kan dit
overnemen van Betty) en content voor onze social media kanalen.

Willemien

Betty heeft laudatio geschreven voor erelidmaatschap Christien van Gool en deze
officieel namens het SBE ingediend bij het HB (top secret!).
Willemien heeft een gesprek gehad met Frank Albrecht van de British Council, zie
ook agendapunt 11.

Willemien

Op de vraag van Willemien of er nog nieuws is vanuit de recente HB vergadering
(toen Willemien op reis was) meldt Marlise dat zij wel deze vergadering heeft
bijgewoond maar helaas geen notities heeft gemaakt en niet veel meer weet.
Volgens haar kabbelt het voort. Wel weet zij nog dat er een bericht was van Jos
Canton over de aanstellingstermijn van bestuursleden, ook binnen de secties (= 4
jaar). Willemien heeft het verslag van deze vergadering wel gehad en vraagt Marlise
om info over de ALV 2016, met name of er weer een ochtenddeel en middagdeel is.
Marlise weet alleen dat het wordt ingekort.
Pascal meldt dat wij nu de baas zijn over onze eigen website c.q. webpage binnen de
LT website: www.levendetalen-engels.nl , met dank aan Karin Winters (WordPress).
We hebben nu alle toegangscodes, etc. en alles moet nu worden gevuld met content.
Wie wordt hier voor verantwoordelijk binnen SBE? Dave coördineert e.e.a. nu samen
met Karin Epping en iedereen moet nu content gaan leveren. Rob stuurt Dave een
bestandje voor het maken van een financiële begroting; er wordt nu al € 250,toegewezen voor het ontwerp van onze website. Pascal wil graag bloemetje als dank
naar Karin Winters; als zij Betty naw gegevens mails zal zij dit regelen.
Ingekomen stukken:
- input ontvangen vanuit British Council m.b.t. Shakespeare Lives.
- Sectie Nederlands heeft 2 vacatures voor cvte, voor vmbo en voor havo/vwo en
heeft een document gemaakt voor de voordracht, wat ook voor ons nuttig kan zijn.

Allen

Pascal

3. Notulen SBE
vergadering 11
november 2015

- De Federatie Lerarenregister zoekt een vertegenwoordiger voor Engels havo/vwo
namens Levende Talen en dit gaat Marlise doen.
Pt. 3: Patricia had zich afgemeld maar wel gemaild dat zij contactpersoon voor British
Council was en dit ook wilde blijven. N.a.v. haar ontmoeting met Frank Albrecht
tijdens de recente LSD én omdat dit al heel lang loopt en stil lag heeft Willemien dit
nu opgepakt en overgenomen. Patricia meldt dat zij kennisgeving hiervan vooraf naar
haar prettig had gevonden, waarvan akte.

Marlise

Pt. 8: Louise vraagt wat er nu verder met onze reacties op de brief van Schnabel
gebeurt. Willemien meldt dat zij positieve reacties heeft ontvangen op onze bijdrage,
alle betrokkenen waren erg enthousiast en dit wordt vervolgd…

4. CVTE Syllabi
(Marlise)

5. Nieuwe SBE
collega’s

De notulen worden vervolgens vastgesteld, met dank aan de Secretaris.
Marlise heeft ze allemaal doorgenomen. Er bestond de indruk dat wij in NL afweken
bij de ERK normen (B1 etc.) t.o.v. de rest van Europa (te streng). Daarom is e.e.a.
opnieuw geijkt en beschreven. De brief voor het vmbo examen wordt nu afgeschaft,
maar de vraag van het cvte is nu: wat moeten we daarvoor in de plaats examineren?
Gevraagd om te brainstormen en hier goed over na te denken.
Jolien heeft zich afgemeld en zal zich op 16 maart nader voorstellen.

Marlise

Louise: is de formele vertegenwoordiger in het SBE namens Vedocep (VEreniging
DOcenten Engels op de Pabo). Deze vereniging heeft nu ca. 53 leden en is opgericht
in 1986 toen Engels verplicht werd in het basisonderwijs. Vedocep is lid/onderdeel
van Levende Talen sinds het voorzitterschap van LT van Marianne Bodde. Louise zelf
is Schots(!) en werkt nu op de HvA na jaren op de Radboud Universiteit en een
middelbare school te hebben gewerkt.
Dave: werkt als 1e en 2e graads docent Engels voor havo/vwo op het Candea College
en is aan het afstuderen voor zijn Master op de HAN. Zijn afstudeeronderwerp is
“Flipping the Classroom”.

6. Indiv. Taken +
afspraken door
en met SBE
bestuursleden

7.
Toekomstbeleid
Sectie Engels /
Sectiebestuur
Engels (a.h.v.
Visiemuur +
Missie > Ester)
8. ALV 2016

Beiden worden nogmaals hartelijk welkom geheten als SBE (aspirant)lid. Alledrie de
aspirantleden zullen tijdens de komende ALV formeel worden voorgedragen om te
worden benoemd als bestuurslid.
Tijdens de vorige SBE vergadering hebben de toen (weinig) aanwezigen al een lijstje
gemaakt met hun taken/rollen binnen het SBE. Willemien vraagt iedereen nu deze
lijstes (af) te maken en aan Betty te sturen voor de notulen. Tijdens de volgende
vergadering op 16 maart gaan we e.e.a. dan uitwisselen en kijken wie wat kan
overnemen.
Patricia heeft haar lijstje gemaild en heeft nog een aanvulling daarop: contact SLO
moet erbij en contact BC kan er nu af.
Helaas heeft Betty niets van Ester terug ontvangen en zij is er zelf nu ook niet bij.
Betty zal nogmaals bij Ester informeren of zij de Visiemuur wil/kan afmaken, anders
zal Patricia dit overnemen.

De ALV 2016 is nu vastgesteld op zaterdag 9 april a.s. Het HB heeft dit keer rekening
gehouden met de IATEFL Annual Conference in Birmingham de week erna. Tijd en
locatie zijn nog onduidelijk; Willemien gaat informeren bij HB.
Patricia meldt al gelijk dat zij er niet bij is omdat zij al op die zaterdag richting
Birmingham vertrekt.

Allen

Ester
Betty

Willemien

9. Powtoon
Challenge:
update + plan
2016/2017

10. Weer
prijsvraag beste
profielwerkstuk
in 2016/2017?
11. Update
contact SBE /
British Council

12. Newsletter
2016-1 +
deadline

13. Wvttk /
Rondvraag

Pascal heeft hier al een toelichting op gemaild (rondgestuurd door Betty met agenda
en vergaderdocumenten). Na deze SBE vergadering is er een Powtoon vergadering
met de juryleden over de beoordeling van het ingezonden werk.
Er zijn filmpjes ontvangen van 16 leerlingen, incl. 2 uit St. Eustatius(!). Uiteindelijk
helaas alleen van havo/vwo leerlingen en daarom is de prijsuitreiking als volgt: 1 voor
havo en 1 voor vwo, met elk een 1e, 2e en 3e plaats met bijbehorende prijs. Prijzen
zijn kadobonnen van Bol.com en de feestelijke prijsuitreiking is in maart a.s. hier in
het restaurant van Woudstede. Ook zullen de LT sectiebesturen van Duits en Frans
worden uitgenodigd en Willemien zal het HB uitnodigen.
De sponsors dragen allemaal € 300,- bij en Pascal vraagt of SBE dit jaar én volgend
jaar wil sponsoren met € 500,-. Pascal heeft begroting gemaakt en rondgestuurd.
Besloten wordt dat dit accoord is met borgstelling, maar afhankelijk van de bijdrage
van andere sponsors.
Er worden helaas niet veel profielwerkstukken in het Engels geschreven! Maar zo’n
competitie was wel een vraag vanuit het veld; moeten we wellicht onze PR op dit
punt verbeteren? Dave meldt nl. dat bij het Pre University College van de Radboud
Universiteit wél veel profielwerkstukken binnenkomen. Hij gaat e.e.a. navragen en
dit komt terug op de agenda voor de vergadering op 16 maart.
Willemien heeft deze middag een gesprek gevoerd met Frank Albrecht, die zij al had
ontmoet en kort gesproken tijdens de recente LSD.
Er spelen een aantal interessante zaken:
- op de BC website is heel veel material beschikbaar.
- Moeten wij aandacht besteden aan Shakespeare Lives en/of hierin samenwerken
met BC?
- Een belangrijk punt bij BC is om in contact te komen met bo docenten die geen
vakdocenten Engels zijn maar wel Engels les geven, ook CLIL. Louise meldt dat nu
iedere bo docent die een PABO diploma heeft, officieel bevoegd is om Engels te
geven als 2e graads docent. Hier doen wij dus niets mee.
- Frank zal een bijdrage leveren voor de komende Newsletter 2016-1.
De deadline voor Newsletter 2016-1 is: 20 februari a.s.!! De Newsletter verschijnt na
de voorjaarsvakantie van midden/zuid, begin maart.

Dave

Allen

A.u.b. strak aan deadline houden, te laat = te laat en geen plaatsing van bijdrage. Er
wordt niet meer heen en weer gemaild over deadlines, etc.!!
Pascal nodigt iedereen uit om ook naar de Powtoon vergadering te komen, na deze
SBE vergadering.
Marlise vraagt of wij weer eindexamenbesprekingen gaan organiseren dit voorjaar.
Dit willen we weer faciliteren, maar wie coördineert e.e.a.? Betty zal Christien van
Gool vragen (als zij terug is uit New Zealand, in maart) of zij dit wil organiseren.
Louise meldt dat het CVTE toch Diagnostische Tussentoetsen organiseert, ondanks
veel protest uit het veld tegen deze verplichte toetsen voor 3 havo, 3 vwo en 2 vmbo.
De eerste versie zat vol fouten en veel scholen weten niet dat zij er echt, verplicht
aan komen vanaf september. Er zijn nu een aantal pilotscholen. Misschien kan LT
inhoudelijk reageren als het officieel wordt? Wie is dan contactpersoon? Misschien
iets organiseren à la de eindexamenbesprekingen? Louise zoekt e.e.a. verder uit.
Betty meldt dat zij weer het Jaarverslag 2015 moet gaan maken voor de ALV 2016.
De deadline is 1 februari a.s. en zij zal iedereen om content vragen wanneer zij de
notulen rondstuurt.

12. Sluiting

Willemien

Er zijn geen verdere vragen/opmerkingen tijdens de rondvraag.
Willemien sluit om ca. 19.55 deze vergadering.
De volgende SBE vergadering is op woensdag 16 maart a.s., 18.00 uur, Woudstede.

Betty

Louise

