
Betreft Verslag Bestuursvergadering Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Datum | tijd Dinsdag 3 november 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, Ard Henseler en Sonja van Dalen
(bestuursleden), Susanne Meerbach(MT), Stytia de Leeuw(rector).

1. Opening & vaststellen agenda
Annick opent de vergadering en heet iedereen welkom. Stytia heeft zich afgemeld.

2. Ingekomen stukken & mededelingen
Email van nieuw lid, Sonja van Dalen. Sonja was uitgenodigd voor vanavond maar is helaas niet aanwezig bij
de vergadering.

3. Verslag vergadering 23-06-2020 | actie+besluitenlijst+takenlijst OV
Annick heeft het jaarverslag gemaakt, niemand heeft aanvullingen dus het verslag wordt vastgesteld en zal
aangeboden worden bij de jaarvergadering. Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder wijzigingen
aangenomen.

4. Gift van de OV
De factuur van school voor de bijdrage aan het TechLab is ontvangen, Rudi heeft hierdoor de eindafrekening
kunnen maken.

5. Lustrumjaar
2021 is het lustrumjaar. Susanne houdt ons op de hoogte, school is al druk bezig met het verzamelen van
ideeën en met de voorbereidingen.
Het idee vanuit de OV voor een lustrum cadeau is nog steeds de social sofa www.socialsofa.com juist omdat
het dan een cadeau wordt van iedereen. We moeten dan wel iemand (liefst 2 personen) vinden vanuit de OV
en iemand van school bij voorkeur vanuit de sectie BV die “de kar” willen trekken.

6. Lezingen schooljaar 2020-2021
We laten de lezingen voorlopig even voor wat het is en schuiven deze door naar een moment dat we weer
iets meer kunnen/mogen ivm corona.
Susanne Meerbach geeft aan dat er wel wat ouders zijn die behoefte hebben aan meer informatie over
school. Normaal gesproken zouden deze ouders inmiddels wel een aantal keer op school zijn geweest tijdens
infoavonden of een lezing. Een lezing of infoavond digitaal geven is misschien iets lastiger om te regelen
daarom oppert Susanne Mosmans het idee om een digitale chat avond(en) voor en door ouders met
ondersteuning van school te organiseren, beide Susannes pakken dit idee verder op. Misschien via een
inventarisatie bij ouders er achter zien te komen aan welke onderwerpen er behoefte is.

7. Update PWS
Voorlopig nog niets te melden. De profielwerkstukken zijn nu in de maak door de 6de klassers.

8. Financiën
De eindafrekening van school is ontvangen, Rudi kan nu de digitale jaarvergadering verder uitschrijven. De

http://www.socialsofa.com


begroting voor komend jaar is in grote lijnen hetzelfde als vorig jaar. We hebben een tekort op de begroting
maar dit is in lijn met het afbouwen van de reserves.

9. Dag van de leraar
Het lekkers van de Bonte Koe is goed ontvangen door de leraren.

10. Rondvraag
Hélène vraagt of we met de kerst nog iets leuks kunnen doen zoals bijvoorbeeld koek&zopie tijdens de
jaarlijkse kerstochtend, Susanne Meerbach meld dat vanuit school, voor school zeker het e.e.a. gedaan wordt,
maar vraagt ook nog na bij de mentoren waar behoefte aan is, ouders zijn hierbij helaas alleen welkom via
een live stream.
Susanne Mosmans vraagt hoe het met het PR traject staat, Susanne Meerbach geeft aan dat het
promotiemateriaal net binnen is gekomen en dat binnenkort over alle basisscholen verspreid zal worden.

11. Sluiting
Annick sluit om 20:55 uur de digitale vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar virtuele
aanwezigheid.

Volgende vergaderingen
Vergaderingen vinden in principe online plaats via Google Meet, aanvang 20:00 uur.
- Dinsdag 22 september 2020
- Dinsdag 3 november 2020
- Dinsdag 12 januari 2021
- Dinsdag 16 maart 2021
- Dinsdag 11 mei 2021
- Dinsdag 22 juni 2021
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