
Betreft Verslag Bestuursvergadering Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Datum | tijd Dinsdag 16 maart 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
Annick opent de vergadering en heet iedereen welkom. Stytia heeft zich afgemeld ivm de MR vergadering die
gelijktijdig plaatsvindt, Birgitte heeft ook laten weten er vanavond niet bij te kunnen zijn.

2. Ingekomen stukken & mededelingen
We hebben een email ontvangen van “Follow your Sun” dit is een organisatie die zich bezighoudt met het
mentaal welzijn van jongeren en biedt school een aantal programma’s aan, we besluiten hier niet op in te
gaan omdat school deze voorzieningen zelf al heeft getroffen.

3. Verslag vergadering 12-01-2021 | actie+besluitenlijst+takenlijst OV
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder wijzigingen aangenomen.

4. Lustrumjaar
Sonja heeft ons een document toegestuurd met alle informatie die ze heeft ingewonnen over de
mozaïekbank, ze heeft contact opgenomen met Marianne Weeda, die heeft in Schiedam en Vlaardingen al
meerdere banken gemozaiekt en kan ons een goed beeld geven van de kosten en tijdsinspanning die het kost.
Zoals het er nu naar uitziet blijft alles binnen budget we besluiten dus om door te gaan met de bank. Wel zal
het nog een uitdaging worden om voldoende vrijwilligers te vinden die uiteindelijk moeten gaan plakken. We
besluiten ook om de bank pas na de zomervakantie te gaan plakken omdat het nu ook praktisch niet mogelijk
is om corona-proof hier aan te werken. Verder zal Susanne Meerbach in de docentenvergadering vragen of er
ergens op het schoolplein plek is voor een container die daar een tijd (+/- 6 maanden) kan blijven staan. Het
is namelijk het handigste om de bank inclusief onderstel en alle benodigdheden op te slaan in een container
gedurende de uitvoering van het project.
Stytia heeft eerder op de dag nog een mail gestuurd of nieuwe bekleding voor de zit kubussen in de aula ook
nog tot de mogelijkheden behoort als lustrumcadeau. We houden dit in ons achterhoofd, maar we gaan eerst
voor de bank mede omdat we nu ook niet weten wat hiervoor kosten aan verbonden zijn, dat zal verder
uitgezocht moeten worden door school.

5. Lezingen schooljaar 2020-2021
Door omstandigheden is de geplande datum van 15 februari niet door gegaan, Susanne Mosmans vraagt of er
vanuit de OV nog iemand bereid is om samen met haar de schouders onder dit project te zetten. Sonja bied
zich aan om mee te helpen. We besluiten om de info avond om te dopen tot digitale afsluitende borrel. Dit is
iets informeler en trekt misschien meer mensen, dit kan aan het einde van het jaar plaatsvinden. Hierdoor is
er iets meer tijd om dit op te pakken.

6. Update PWS
Hélène heeft contact gehad met Eva Gelsema. De profielwerkstukken waren van hoog niveau en er zaten
leuke onderwerpen tussen, er was goede feedback van alle toeschouwers. Voor veel 6de jaars leerlingen was
dit de eerste keer dat ze iets online moesten presenteren, dit ging gelukkig allemaal goed. Hélène is nu op



zoek naar lezers voor de profielwerkstukken, deze zullen dan voor de meivakantie verspreid worden zodat
iedereen voldoende tijd heeft om ze te lezen en te beoordelen.

7. Financiën
Het eerste deel van de ouderbijdrage is ontvangen van school en naast de gebruikelijke bankkosten zijn er
verder geen uitgaven.

8. Einde van het jaar
We besluiten om alle leerlingen aan het einde van het jaar weer een hart onder de riem te steken. We gaan
op zoek naar iets ludieks.
De bekers voor de 6de klassers gaan we natuurlijk weer regelen. Susanne Meerbach geeft aan de grote kerk
in Schiedam voor de zekerheid wel gereserveerd gaat worden, mocht het tegen die tijd weer mogen (ivm
corona) dan vindt de diploma uitreiking weer in de kerk plaats. Verder kijken we ook nog of we de 6de
klassers iets extra’s kunnen geven die hebben dit jaar een hoop misgelopen door de alle corona beperkingen.

9. Rondvraag
Susanne Meerbach geeft aan dat school subsidie gaat aanvragen voor het watertappunt, het is de bedoeling
dat er in school 2 tappunten komen. Verder geeft ze aan dat het aantal aanmeldingen van de 1ste jaars
tegenvalt, dit vinden we als OV natuurlijk erg jammer.
Susanne Mosmans geeft aan dat ze aan het einde van het jaar zal stoppen met de OV.

10. Sluiting
Annick sluit om 21:22 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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