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Jaarverslag Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam 2020-2021 

 

Algemeen – Het is wederom een bijzonder bestuursjaar geweest. Vanwege de coronamaatregelen konden 
voor het tweede jaar op rij veel activiteiten en bijeenkomsten niet doorgaan of moest de vorm aangepast 
worden. De Oudervereniging heeft zoveel mogelijk geprobeerd om corona-vriendelijke versies van de vaste 
activiteiten die wél deels doorgingen, te realiseren.   

Samenstelling bestuur – Het bestuur bestond dit schooljaar uit Annick Hanekroot (voorzitter), Danny van der 
Horst (secretaris), Rudi Bot (penningmeester), Hélène Robinet (profielwerkstukken) en Susanne Mosmans 
(lezingen). Lopende het schooljaar is Sonja van Dalen ons bestuur komen versterken. Ard Henseler heeft een 
aantal vergaderingen bijgewoond, maar heeft uiteindelijk besloten niet toe te treden tot het bestuur. Vanuit 
school bleef Susanne Meerbach ons vaste contactpersoon. Bovendien was rector Stytia de Leeuw vrijwel iedere 
vergadering aanwezig.  
 
Taken – Onze belangrijkste taak is het beheer en de besteding van de contributiegelden, wederom 12 euro per 
leerling per schooljaar. Hiermee proberen wij de schooltijd van de leerlingen leuker en leerzamer te maken. Zo 
sponsoren we niet alleen de schoolkrant en het schoolfeest, maar betalen we ook de dagelijkse Volkskrant in 
de aula en verzorgen we namens alle ouders een attentie voor docenten en ondersteunend personeel in de 
week van het onderwijs. Bij de attentie voor het team van STGS streven wij naar een kleinigheid waarbij een 
lokale ondernemer betrokken wordt. Zodoende hebben de docenten en het ondersteunend personeel een 
chocolade-verrassing van De Bonte Koe gekregen. De eindexamenkandidaten kregen als aandenken een -
inmiddels beroemde en zeer gewilde- mok, bedrukt met de namen van alle eindexamenkandidaten en het logo 
van de school. Om het wegvallen van enkele belangrijke extra’s zoals de kolderdag en de diploma-uitreiking in 
de Grote kerk een klein beetje te compenseren waren de mokken dit jaar niet gevuld met theezakjes maar met 
een unieke STGS-badhanddoek. 

De uitgaven van de Oudervereniging werden verantwoord in het financiële jaarverslag. Tijdens de door de 
penningmeester georganiseerde digitale jaarvergadering, waarbij ouders uitgenodigd worden, wordt dit 
jaarverslag vastgesteld. 

Het bestuur heeft zes keer vergaderd. Met uitzondering van de laatste vergadering werden deze via Google-
meet gehouden. De verslagen van de vergaderingen zijn gepubliceerd op de website van school en zijn dus 
voor alle ouders toegankelijk. Vragen of opmerkingen kunnen gemaild worden naar ov@stgs.nl. Naast deze 
formele taak fungeren wij als klankbord voor de schoolleiding, zoals bijvoorbeeld bij het onderzoek naar de PR-
positionering van de school (in het vorige bestuursjaar), maar wij houden ons niet inhoudelijk bezig met het 
leerproces. Het voornemen bestaat om de band met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad aan te 
halen, om ook voor hen als klankbord te dienen. Ook hier gooiden de coronamaatregelen roet in het eten en 
dit punt is zodoende doorgeschoven naar het volgende schooljaar. 

Aanvullende taken – Naast bovengenoemde taken ondersteunt het OV-bestuur de school ook op andere 
manieren. Zo heeft het bestuur dit jaar weer een vrijwillige workshop georganiseerd voor de 6e-klassers om 
hen voor te bereiden op de presentatie die zij over hun profielwerkstuk moeten geven.  
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Ouderbijeenkomsten – Een deel van het OV-budget wordt aangewend om de contacten tussen school en 
ouders te bevorderen. We organiseren daarvoor bijeenkomsten over een educatief of pedagogisch onderwerp. 
Dit jaar konden bijeenkomsten gezien de coronamaatregelen helaas geen doorgang vinden. Om met name de 
nieuwe ouders toch met elkaar en met de school in contact te brengen is via Zoom een digitale borrel met 
daarbij een Kahootquiz georganiseerd, die heel enthousiast is ontvangen. 

Zoals ieder jaar stonden één of meerdere leden van het bestuur van de Oudervereniging klaar om een bijdrage 
te leveren aan enkele door de school georganiseerde activiteiten. Vanwege de beperkende Covid-19-
maatregelen was hier alleen sprake van bij de beroepenmarkt. 

Diploma-uitreiking en profielwerkstukken – Het OV bestuur looft elk jaar prijzen uit voor de beste 
profielwerkstukken voor de Maatschappij-stroom en de Natuur-stroom. De selectie van de -door de docenten 
genomineerde- werkstukken wordt uitgevoerd door een ouderpanel onder leiding van het bestuur. Bovendien 
ontvangen alle genomineerden een door de rector ondertekend certificaat. Dit jaar kon de diploma-uitreiking 
helaas niet in de kerk plaatsvinden, alweer vanwege de coronamaatregelen. De school heeft dit creatief 
opgelost met twee verschillende sessies op school zelf. Het PWS-bestuurslid mocht niet aanwezig zijn bij de 
uitreiking. In plaats daarvan is een video opgenomen met daarop de bekendmaking van de genomineerden en 
de prijsuitreiking, die inmiddels thuis en op afstand had plaatsgevonden. Tijdens de diploma-uitreiking zijn de 
certificaten door de docenten uitgereikt. Mede door de financiële bijdrage van de OV was de diploma-
uitreiking weer een bijzondere gebeurtenis, die, naar wij hopen, de leerlingen lang bij zal blijven. 

Komend lustrum – De Oudervereniging reserveert ieder jaar een bedrag voor het volgende lustrum. 
Uiteindelijk is besloten om te onderzoeken of de restauratie/vernieuwing van de zitblokken in de aula als 
lustrumcadeau namens de ouders binnen het budget past.  

Watertappunten – Mede op verzoek van de Oudervereniging is het plaatsen van twee watertappunten in het 
gebouw door de school geregeld. Begin van het komende schooljaar zullen deze watertappunten geplaatst 
worden. Om dit een feestelijk tintje te geven heeft de het bestuur van de Oudervereniging voor iedere leerling 
en medewerker een duurzame bidon -voorzien van logo- besteld. Er is hierbij een ruime bestelmarge genomen, 
zodat er voor leerlingen van de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 ook een bidon is. 

Einde van een bijzonder schooljaar – Om leerlingen en docenten aan het einde van dit bijzondere schooljaar 
extra in het zonnetje te zetten heeft de Oudervereniging op de dag van de uitreiking van de eindrapporten 
gezorgd voor een verkoelende verrassing voor iedereen: een ijsje naar keuze. Dit werd zeer gewaardeerd. 

 

Annick Hanekroot 

Voorzitter Oudervereniging in het schooljaar 2020-2021 

 


