
Betreft Verslag Bestuursvergadering Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Datum | tijd Dinsdag 11 mei 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. Ard en Birgitte hebben zich afgemeld.

2. Ingekomen stukken & mededelingen
We hebben 2 mails ontvangen van “Signature Onbekend” Profielkeuze-voorstelling 'Later Begint Nu'
schooljaar 2021/2022 en 'De Brugklas-Survival' schooljaar 2021/2022. We laten dit even voor wat het is
omdat we nog niet weten hoe de maatregelen en/of beperkingen er volgend jaar op school uit gaan zien.
Daarnaast zijn deze voorstellingen ook meer bedoeld voor de leerlingen en niet voor de ouders.

3. Verslag vergadering 16-03-2021 | actie+besluitenlijst+takenlijst OV
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder wijzigingen aangenomen.

4. Lustrumjaar
Sonja heeft eerder deze week een mail gestuurd dat het mozaïek project in de huidige vorm geen doorgang
kan vinden ivm onvoldoende begeleiding vanuit school. We richten ons nu op het vervangen van de
zitkussens (of de bekleding hiervan) in de aula, dit moeten we verder uitzoeken. Stytia heeft gevraagd aan de
conciërges of ze offertes kunnen opvragen voor het vervangen van de kussens of de bekleding. Hélène komt
met het idee van een schaaktafel voor buiten (van beton), dit is ook een leuk idee en valt binnen budget.
Stytia geeft aan dat de zitkussens de voorkeur heeft. We stemmen en besluiten voor de zitkussens te gaan.

5. Lezingen schooljaar 2020-2021
Dinsdag 15 juni van 20:00 tot 21:00 zal er een online borrel georganiseerd worden, Sonja pakt dit samen met
Susanne Mosmans verder op en proberen uiterlijk volgende week de uitnodigingen hiervoor rond te sturen.
Hulp van school is hierbij nodig, zowel voor het rondsturen van de uitnodigingen (via Somtoday) als voor het
technische deel van de meeting. Stytia geeft aan dat Roland Lazet hiermee kan assisteren.

6. Update PWS
Hélène geeft aan dat alles loopt, er zijn genoeg lezers, de werkstukken zijn verdeeld. Er wordt nu druk
gelezen.

7. Financiën
Behalve de maandelijkse bankkosten zijn er geen mutaties.

8. Einde van het jaar
Klas 6 krijgt zoals elk jaar natuurlijk weer de mokken. Rudi heeft hiervoor het ontwerp al af en besteld de
mokken 1 maand voor de diploma uitreiking. We gaan ze uiteraard weer leuk inpakken, daar maken we nog
een aparte afspraak over. Verder besluiten we ook een handdoek met STGS logo te geven, Annick pakt dit op.
Als aardigheidje voor iedereen een (opvouwbare) waterfles als het water tappunt op school door gaat en
anders een sleutelhanger, met kompas en STGS logo. Danny zoekt dit verder uit.  We laten ook de de ijskar



weer komen tijdens de rapport uitreikingen, is goed ontvangen vorig jaar. Danny pakt dit op.

9. Rondvraag
- Hélène vraagt of Sonja al is ingeschreven bij de KVK, dit is nog niet het geval, maar gaan we zsm doen.
- Sonja geeft aan zsm de uitnodiging te willen versturen voor de digitale borrel naar de ouders, Susanne
Mosmans stuurt de brief door naar Sonja.
- Annick vraagt aan Susanne Mosmans of de volgende vergadering haar laatste is, Susanne geeft aan
voorlopig nog te blijven, in ieder geval het begin van volgend schooljaar.
- Rudi vraagt of hij alle offertes doorgestuurd kan krijgen zodat hij de kosten bij kan houden

10. Sluiting
Annick sluit om 21:07 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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