
Betreft Verslag Bestuursvergadering Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Datum | tijd Dinsdag 2 november 2021 | 20:00-22:00 uur | locatie: STGS

Aanwezig Annick Hanekroot (voorzitter), Rudi Bot (penningmeester), Danny van der Horst
(secretaris), Susanne Mosmans, Hélène Robinet, Sonja van Dalen, Esther Pol, Emine Vuran,
Nicole Stam, Suzanne den Edel en Lisa Wang (bestuursleden), Leo Perdon (voorzitter MR),
Susanne Meerbach(MT), Stytia de Leeuw(rector).

1. Opening & vaststellen agenda
Rudi opent de vergadering en heet iedereen welkom. Tevens een bijzonder warm welkom voor Leo Perdon de
voorzitter van de MR. Leo geeft uitleg wat de MR allemaal doet voor en samen met school. Rudi neemt
vandaag waar als voorzitter ivm de afwezigheid van Annick.

2. Ingekomen stukken & mededelingen
Mail ontvangen van Stytia de Leeuw met een bedankje voor het lekkers tijdens de dag van de leraar.
Mail ontvangen van Laurens Veltman over een ouderavond Social Media en Gamen, dit bespreken wat verder
bij punt 5.
Namens de OV zijn er bloemen verstuurd naar de vorig schooljaar gepensioneerd docenten Hammerstein &
Putzer.
Brief ontvangen van muziekdocent Anna Daalmeijer met verzoek tot een bijdrage voor een nieuwe digitale
piano, dit bespreken we verder bij punt 6.
Verder heeft Rudi nog de mededeling dat de OV vergadering voortaan zal starten om 19:30 uur!

3. Verslag vergadering 21-09-2021 | actie+besluitenlijst+takenlijst OV
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder wijzigingen aangenomen. Suzanne Meerbach geeft aan
dat 11-01-2022 (de volgende OV vergadering) school er niet bij kan zijn ivm een buitenschoolse activiteit. We
kijken de week voor 11-01 even of we hem digitaal houden of dat we, via Hélène, toch op school terecht
kunnen.

4. Lustrumjaar
Suzanne Meerbach geeft aan dat er nog niet heel veel te melden valt over de kussens in de aula (het cadeau
namens de OV) wel zijn ze begonnen met het samenstellen van een groepje die het (grafitti)ontwerp van de
nieuwe kussens kan gaan maken. Er zijn verder nog geen offertes opgevraagd en er moet ook nog
geïnformeerd worden naar de levertijden. Ze gaat de conciërges vragen dit op te pakken.

5. Lezingen schooljaar 2021-2022
Susanne Meerbach geeft aan dat het dit jaar niet meer lukt qua planning, een 1ste lezing op school zal dus
moeten doorschuiven naar volgend jaar. Er wordt een app groepje gemaakt om af te stemmen over de
vreemde talen avond, die zal dan ergens volgend jaar georganiseerd gaan worden.
We hebben ook een mail ontvangen van Laurens Veltman over een ouderavond Social Media en Gamen. Die
geeft de mogelijkheid om dit ook als webinar te organiseren, de prijs is schappelijk, dus we besluiten dat we
hiervoor gaan om toch dit jaar nog iets te organiseren. We informeren of hij eind november of begin
december nog een plekje heeft om een webinar te geven.
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6. Financiën
Rudi geeft aan dat de eindafrekening met school heeft
plaatsgevonden en dat daarmee het tekort over het
schooljaar 2020-2021 is uitgekomen op € 2.104,85
(tegenover een begroot tekort van € 2.790,-). Nadat de
Kascontrole heeft plaatsgevonden zal de digitale
jaarvergadering voor het einde van deze maand online
worden gezet. Advies is om de twee leden van de
Kascontrole commissie in het vervolg door de overige
leden te laten aandragen zodat een onafhankelijke
beoordeling van de administratie beter is gewaarborgd.
Het ingekomen verzoek van Anna Daalmeijer
(muziekdocent) voor een bijdrage aan een digitale piano
wordt onder dit punt besproken. We vinden het een mooi
initiatief en besluiten om daar € 500 aan bij te dragen. De
verwachting is dat daar ruimte voor gemaakt kan worden
in de begroting door lagere kosten voor bijeenkomsten
en/of Kratèr. Het budget voor het komende schooljaar
blijft daarom nog even wat het was (tekort van € 1.485,-)

7. Jaarverslag
Het jaarverslag wordt nog een keer besproken en wordt zonder verdere wijzigingen goedgekeurd, Rudi kan
het verslag nu verder toevoegen aan de jaarvergadering.

8. Acties vorige vergadering
- Watertappunten zijn geïnstalleerd en de waterflessen zijn uitgedeeld, daarmee zijn de
watertappunten officieel in gebruik genomen.
- Voor het idee van fruit op school heeft Nicole een offerte ontvangen, we schrikken van de prijs per
week en hopen dat dit goedkoper kan. Er gaat daarom ook geïnformeerd worden bij lokale groente en fruit
winkels of die ook zoiets kunnen leveren. Susanne Mosmans heeft via de mail aangegeven geïnformeerd te
hebben bij de Rotary club of die bereid zijn om dit fruit te sponsoren. Die staan hier wel voor open en vragen
wat het benodigde budget is voor de rest van het schooljaar. Dit kunnen we aangeven zodra we meer offertes
hebben ontvangen.

9. Rondvraag
- Susanne Meerbach geeft aan dat de nieuwe website van STGS live is. Verder heeft ze een vraag
ontvangen van een van de 1ste jaars ouders of er iets van een klankbordgroep is voor als ouders vragen
hebben over hoe ze dingen aan kunnen pakken of checken of het normaal is als mijn kind 4 uur per dag
huiswerk aan het maken is. We hebben vorig jaar een digitale borrel georganiseerd waarin ouders vragen aan
elkaar konden stellen. Misschien zoiets nogmaals organiseren vooral voor de 1ste jaars ouders. We zouden
zo’n avond dan dit keer op school willen houden zodat de ouders ook de school van binnen kunnen zien.
Esther geeft aan te willen helpen hiermee.

2

Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam | p/a Valeriusstraat 3 | 3122 AM Schiedam
e-mail: ov@stgs.nl | www.stgs.nl/oudervereniging

mailto:ov@stgs.nl
http://www.stgs.nl/oudervereniging


- Lisa vraagt of er nog een schoolkrant uitkomt dit jaar, Susanne Meerbach geeft aan dat na de
toetsweek de “crew” weer langs de klassen gaat om nieuwe leerlingen te werven voor o.a. de Kratèr, maar
ook voor de techniek crew e.d.

10. Sluiting
Rudi sluit om 21:20 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.

Volgende vergaderingen
Vergaderingen vinden in principe op school plaats, aanvang 19:30 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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