
Betreft Verslag Bestuursvergadering Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Datum | tijd Dinsdag 12 januari 2021 | 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 (bestuursleden), Sonja van
Dalen en Birgitte Peters(aspirant leden), Susanne Meerbach(MT), Stytia de Leeuw(rector).

1. Opening & vaststellen agenda
Rudi opent de vergadering en heet iedereen welkom. Annick en Susanne Meerbach hebben zich afgemeld.
Rudi neemt daarom waar als voorzitter vanavond, alvast dank daarvoor. Birgitte was wel uitgenodigd maar
helaas niet aanwezig.

2. Ingekomen stukken & mededelingen
-Email van mogelijk nieuw lid, Birgitte Peters.
-Rudi geeft aan dat er een aantal e-mails waren binnengekomen over het ontbreken van het financieel
jaarverslag bij de digitale jaarvergadering van de OV, deze waren per ongeluk niet naar school gestuurd om ze
op de schoolwebsite te plaatsen, Rudi heeft alle ouders die hierover een e-mail stuurde beantwoord.
-Verder stellen we ons allemaal even kort voor aan Sonja, Sonja geeft aan te overwegen om lid te worden.

3. Verslag vergadering 03-11-2020 | actie+besluitenlijst+takenlijst OV
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder wijzigingen aangenomen.

4. Lustrumjaar
-2021 is het lustrumjaar.
-School gaat ter ere van het lustrum en speciale STGS lustrum trui regelen.
-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 vinden vanuit de OV en iemand van
school bij voorkeur vanuit de sectie BV die “de kar” willen trekken. Sonja bied zich aan om deze “kar” te
trekken.
-Annick heeft via de Whatsapp laten weten dat de Schiedamse kunstenares Marian Weeda aangeeft dat er
mogelijk nog een bank ongebruikt bij de Irado staat, tevens komt hier ook het idee vandaan om eventueel
een manshoge bloempot met bijvoorbeeld een boom erin te mozaïeken. Sonja gaat contact opnemen met
Annick om alle info uit te wisselen.

5. Lezingen schooljaar 2020-2021
Susanne Mosmans heeft in de kerstvakantie contact gehad met Susanne Meerbach over de invulling hoe we
ouders kunnen blijven betrekken bij school via kleinere Google Meet meetings o.i.d. Ard stelt zich
beschikbaar om te helpen tijdens de online meetings, Stytia vraagt IT van school (Roald Lazet) om te kijken
welke technische zaken er bij nodig zijn. Voorlopig plannen we maandag 15 februari voor de 1ste sessie.
Stytia en Susanne Mosmans houden hierover even contact, de uitnodiging is klaar en kan verstuurd worden.

6. Update PWS
Hélène geeft even kort uitleg aan Sonja wat het PWS precies inhoudt.
PWS presentatie avond is wel gepland op 10 maart. Of er nog een PWS workshop komt is onzeker ivm alle
beperkende maatregelen. Hélène houdt contact met Eva Gelsema over alle zaken rond de PWS.

http://www.socialsofa.com


7. Financiën
Behalve de bankkosten zijn er geen mutaties.
Rudi heeft vandaag contact gehad met Leendert Pegels (opvolger Miranda) om het eerste deel van de
ouderbijdrage over te maken naar de rekening van de OV.
Uitkomst jaarvergadering, er hebben 20 mensen gereageerd. Op een aantal vragen zijn “Nee” en
daarmee samenhangend een aantal vragen binnen gekomen, hier heeft Rudi op geantwoord.
Er werd ook nog gevraagd of het mogelijk was de OV-notulen per e-mail te ontvangen maar aangezien
ze op de website beschikbaar zijn, zien we daar van af. De vraag of het Volkskrant-abonnement ook
digitaal beschikbaar kan worden gesteld aan de leerlingen laat Stytia uitzoeken door de sectie
Nederlands.
Rudi zal einde van het schooljaar in principe stoppen als penningmeester, Ard geeft aan wel samen met
Rudi te willen kijken naar de inhoudelijke werkzaamheden zodat hij daarna kan besluiten of hij die
taken op zich wil nemen. Rudi zal Ard daarvoor benaderen.

8. Open Huis
20 januari zal dit plaatsvinden samen met Professor Piet, het is een digitale rondleiding door de school en de
kinderen moeten tijdens de rondleiding puzzels en raadsels oplossen geeft Stytia aan. De OV is hier deze keer
waarschijnlijk niet bij nodig.

9. Rondvraag
Susanne Mosmans bedankt Rudi voor het voorzitten.
Sonja bevestigd dat ze zich bij de OV wil aansluiten.

10. Sluiting
Rudi sluit om 21:10 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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