
Betreft Verslag Bestuursvergadering Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Datum | tijd Dinsdag 22 juni 2021 | 20:00-22:00 uur | locatie: Op school en via Google Meet

Aanwezig Annick Hanekroot (voorzitter), Rudi Bot (penningmeester), Danny van der Horst
(secretaris), Susanne Mosmans, Hélène Robinet, Sonja van Dalen(bestuursleden), Susanne
Meerbach(MT), ivm MR vergadering later aanwezig: Stytia de Leeuw(rector).

1. Opening & vaststellen agenda
Annick opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ard en Birgitte hebben beide aangegeven te stoppen
met de deelname aan de ouder vereniging

2. Ingekomen stukken & mededelingen
Mails ontvangen van Ard en Birgitte over beëindiging deelname oudervereniging.

3. Verslag vergadering 11-05-2021 | actie+besluitenlijst+takenlijst OV
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder wijzigingen aangenomen.

4. Lustrumjaar
In de vorige vergadering hebben we besloten te gaan voor het vervangen/opnieuw bekleden van de
zitkussens in de aula, de oudervereniging zal hiervoor een bijdrage beschikbaar stellen. De conciërges gaan
offertes opvragen. Met Susanne Meerbach afgesproken dat ze de offerte van huidige zitkussens opzoekt
zodat we een idee hebben aan welk bedrag we moeten denken. School heeft het idee om de leerlingen die
dat willen een nieuw “graffiti” ontwerp te laten maken voor op de nieuwe kussens. Omdat de buitenlandse
reizen dit keer niet aan het begin van het schooljaar zullen zijn is er besloten om in die week diverse
activiteiten omtrent het lustrumjaar te laten plaatsvinden.

5. Lezingen schooljaar 2020-2021
Uit de evaluatie van de digitale borrel voor de ouders van de 1ste jaars leerlingen zijn veel leuke dingen naar
voren gekomen. Iedereen was enthousiast en de kahoot quiz is goed ontvangen en zeker voor herhaling
vatbaar. Tijdens deze bijeenkomst kwam ook naar voren dat sommige ouders moeite hebben om hun zoon of
dochter iets anders te laten doen dan gamen naast school natuurlijk. We stellen voor om op de website van
het STGS een extra kopje te maken met diverse buiten activiteiten die interessant kunnen zijn voor de
gymnasiumleerling. Nu is dit op de huidige website een beetje omslachtig, maar er komt een nieuwe website
aan die dit makkelijk moet gaan maken, wordt vervolgd.
Voor volgend schooljaar willen we gelijk in september een welkom terug borrel organiseren voor de ouders
van de leerlingen uit elk jaar. Dit zal op school plaatsvinden met kahoot quiz, Sonja pakt dit verder op. Annick
gaat een stukje schrijven wat we alvast op de website van school kunnen plaatsen.

6. Update PWS
Het lezen is klaar de winnaars zijn bekend!! De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de diploma uitreiking,
normaal gesproken in 1 sessie in de grote kerk van Schiedam, maar door de nog steeds geldende corona
maatregel ook dit jaar weer op school in 3 sessies. We kiezen er daarom weer voor om de prijsuitreiking van
te voren op te nemen zodat dit tijdens de 3 sessie getoond kan worden. De winnaar filmpjes gaan Hélène en
Annick samen maken. De genomineerde filmpjes maken we tijdens de inpakavond (1 juli) van de bekers en de
handdoeken bij Rudi thuis. Als het met de planning van hun eigen kinderen kan zijn Rudi en Susanne
Mosmans aanwezig bij de diploma uitreiking om de bekers uit te reiken. Hélène probeert er ook een gedeelte



van de dag bij te zijn en Sonja staat als backup.

7. Financiën
De mokken en de handdoeken voor de eindexamenkandidaten zijn betaald, dit waren naast de maandelijkse
bankkosten de enige mutaties sinds de vorige vergadering.

8. Einde van het jaar
- De dag van de diploma uitreiking hebben we al besproken in punt 6
- Inpakken van de mokken en handdoeken zal zijn op donderdag 1 juli om 19:30 bij Rudi thuis, we
combineren dit met een afsluitende borrel met hapje bij Rudi, iedereen neemt iets mee.
- Susanne Mosmans gaat de ijswagen regelen voor vrijdag 16 juli om 9:00 uur.
- In de laatste week van augustus zullen er 2 watertappunten op school geïnstalleerd worden, dit is een
lang gekoesterde wens die nu eindelijk in vervulling gaat. Vanuit de OV zullen we voor alle leerlingen nog iets
leuks doen icm de watertappunten.
- De vergaderdata voor volgend jaar hebben we vastgesteld en staan onder punt 10.
- De taakverdeling voor volgend jaar blijft grotendeels gelijk, Rudi geeft aan nog 1 jaar door te gaan,
Hélène doet nog 1 jaar PWS en dan niet meer omdat haar dochter dan in het eindexamenjaar zit. Susanne
Mosmans heeft aangegeven er begin volgend jaar mee te willen stoppen als er goede opvolging is gevonden.

9. Rondvraag
- Sonja geeft aan de welkom terug borrel te gaan organiseren en heeft nog wat vragen hierover, die zal
ze verder via de Whatsapp stellen.
- Susanne Mosmans geeft dat het echt weer nodig is om nieuw leden voor de OV te gaan werven
onder de 1ste t/m 4de jaars ouders, dit gaan we combineren met de welkom terug borrel.
- Stytia vraagt om rekening te houden met het vergaderschema van de MR en de OV zodat ze bij beide
aan kan sluiten.

10. Sluiting
Annick sluit om 21:40 uur de live/digitale vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar (virtuele)
aanwezigheid.

Volgende vergaderingen
Vergaderingen vinden in principe op school plaats of via Google Meet, aanvang 20:00 uur.
- Dinsdag 21 september 2021
- Dinsdag 2 november 2021
- Dinsdag 11 januari 2022
- Dinsdag 15 maart 2022
- Dinsdag 10 mei 2022
- Dinsdag 21 juni 2022
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