Betreft

Verslag Bestuursvergadering Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Datum | tijd

Dinsdag 29 september 2020 | 20:00-22:00 uur | locatie: Via Google Meet ivm het corona
virus

Aanwezig

Annick Hanekroot (voorzitter), Rudi Bot (penningmeester), Danny van der Horst
(secretaris), Susanne Mosmans, Hélène Robinet en Ard Henseler (bestuursleden), Susanne
Meerbach(MT), Stytia de Leeuw(rector).

1. Opening & vaststellen agenda
Annick opent de vergadering en heet iedereen en in het speciaal Ard virtueel welkom. We draaien agenda
punt 11 en 12 even om zodat Stytia en Susanne alvast de vergadering kunnen verlaten en wij nog even over
de attentie voor de dag van de leraar kunnen nadenken.
2. Ingekomen stukken & mededelingen
Annick bedankt Susanne Meerbach voor het bedankmailtje van school.
Email met aanmelding van Ard Henseler als mogelijk bestuurslid.
Susanne Meerbach meldt dat er nog iemand zich heeft aangemeld uit het 1ste jaar als potentieel bestuurslid,
ze stuurt de gegevens door.
3. Verslag vergadering 23-06-2020 | actie+besluitenlijst+takenlijst OV
Stytia geeft nog een kleine uitleg over het PR traject wat school is ingegaan, school is heel enthousiast over
het behaalde resultaat.
Annick heeft het jaarverslag in concept gemaakt, ze voegt nog toe dat we dit jaar een nieuwe logo hebben
bedacht voor de OV.
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder wijzigingen aangenomen.
4. Gift van de OV
Binas lokaal (TechLab), er is nog geen concreet verzoek gedaan door school, we hebben de vorige keer
afgesproken 2500 euro te doneren, Stytia zorgt dat Miranda (van school financiën) een factuur stuurt naar
Rudi voor de bijdrage. In de volgende Pro Parentibus komt een klein stukje met foto’s van het nieuwe TechLab
en de gift van de OV.
5. Lustrumjaar
1346 1ste vermelding van een school in Schiedam.
1589 stadsschool geworden.
1879 gymnasium geworden.
Susanne Meerbach komt zsm met wat nu de officiële datum is, er worden een aantal ideeën geopperd, zoals
bijvoorbeeld een stoel/bank voor op het schoolplein, zie voor voorbeelden www.socialsofa.com.
6. Lezingen schooljaar 2020-2021
Lezingen fysiek op school kan helaas nog steeds niet. Misschien iets digitaals in samenwerking met school.
Susanne Mosmans en Susanne Meerbach gaan hier verder over nadenken en kijken hoe we hier invulling aan
kunnen geven en proberen dit half november in te plannen. Wellicht samen met het media team van school.
7. Update PWS
Door afwezigheid van Hélène neemt Annick dit punt even waar, tijdens de diploma uitreiking zijn er filmpjes

over de genomineerde vertoond die gemaakt zijn door Hélène, aansluitend volgde de digitale prijsuitreiking.
Na afloop is Hélène de prijzen persoonlijk langs gaan brengen bij de winnaars.
8. Diploma uitreiking
Dit jaar heeft de diploma uitreiking op school plaats gevonden in een kleinere setting dan normaal gesproken,
ondanks alle beperkende maatregelen is het toch een geslaagde dag geworden voor alle
eindexamenkandidaten, de mokken met alle namen van de eindexamenkandidaten zijn zoals altijd weer goed
ontvangen.
9. Start schooljaar
Normaal gesproken zijn we als oudervereniging aan het begin van het schooljaar altijd aanwezig bij de
ouderavond voor de ouders van de 1ste jaars om te vertellen wat de oudervereniging allemaal doet en
natuurlijk om te vragen of er nog mensen geïnteresseerd zijn om toe te treden tot de OV. Dit jaar is dit
digitaal gegaan en heeft Annick een stukje aangeleverd wat op school is gepresenteerd, tot nu toe heeft dit 2
potentiële nieuwe bestuursleden opgeleverd, een goed resultaat!
10. Update financiën
Er is overleg geweest met school over de definitieve afrekening over het afgelopen schooljaar. Daaruit zal de
definitieve ouderbijdrage en de nog resterende kosten blijken. Zoals vorige keer besproken is de ruimte die
we hadden door het uitvallen van een aantal activiteiten benut om de leerlingen en medewerkers een hart
onder de riem te steken met een zonnebril (met STGS-logo en spreuk) en een lekker ijsje tijdens het ophalen
van de eindrapporten. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan het nieuwe BiNaS lokaal (TechLab) en de
versieringen tijdens de diploma-uitreiking, die dit jaar noodgedwongen op school plaatsvond. Al met al is de
verwachting dat we het boekjaar nagenoeg in lijn met de begroting zullen afsluiten. We nemen voor dit jaar
ook weer het duurzaamheids budget (ECO label) op in de begroting, Stytia gaat kijken waar school iets aan
heeft en komt met een voorstel.
11. Rondvraag
-Stytia heeft een verzoek gekregen van de sectie klassieke talen of er nog iets met een toneelvoorstelling op
school zou kunnen plaatsvinden door een extern toneelgezelschap en of de OV dit zou kunnen sponsoren, we
komen tot de beslissing dat het budget van de OV hier niet voor bedoeld is.
-Susanne Mosmans vraagt aan school hoe het precies omgaat met broertjes en/of zusjes die getest worden
op corona, maar waarvan de leerling zelf niet ziek is. Zolang de leerling geen klachten heeft kan deze volgens
de richtlijnen van de RIVM gewoon naar school.
-Ard vraagt aan school hoe het nu precies zit met het rooster en vraagt of Som hier leidend in is, Susanne
Meerbach geeft aan dat Som inderdaad leidend is en dat een leerling dus nooit gestraft kan worden als er iets
niet in het rooster van Som staat.
-Annick vraagt aan Ard hoe hij de vergadering heeft gevonden, Ard geeft aan de volgende keer graag weer
aan te sluiten.
12. Dag van de Leraar
Er wordt besloten dat we gaan voor iets van de Bonte Koe chocolade uit Schiedam, ook om de lokale
ondernemer te steunen, Danny neemt dit punt op zich.
13. Sluiting
Annick sluit om 21:25 uur de digitale vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar virtuele
aanwezigheid.
Volgende vergaderingen
Vergaderingen vinden in principe plaats op het STGS, aanvang 20:00 uur.
Dinsdag 22 september 2020
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Dinsdag 3 november 2020
Dinsdag 12 januari 2021
Dinsdag 16 maart 2021
Dinsdag 11 mei 2021
Dinsdag 22 juni 2021
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