
Betreft Verslag Bestuursvergadering Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Datum | tijd Dinsdag 11 januari 2022 | 19:30-21:30 uur | locatie: Online via Google Meet

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, Marjan Pols en Lisa Wang,  (bestuursleden), Leo Perdon
(voorzitter MR), Susanne Meerbach(MT), Stytia de Leeuw(rector).

1. Opening & vaststellen agenda
Annick opent de online vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. Een bijzonder welkom voor Marjan
Pols die vandaag voor het eerst deelneemt aan de vergadering.

2. Ingekomen stukken & mededelingen
Geen ingekomen stukken

3. Verslag vergadering 02-11-2021 | actie+besluitenlijst+takenlijst OV
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder wijzigingen aangenomen.

4. Lustrumjaar
De mogelijkheden zijn nog steeds beperkt door de corona maatregelen. School wil in ieder geval wel een
benefietavond en toneelvoorstelling op school organiseren, maar het is helaas nog wel even wachten op de
uitkomst van de corona persconferentie van a.s. vrijdag 14 januari om te horen wat er georganiseerd kan
worden.

5. Lezingen schooljaar 2021-2022
Susanne Mosmans geeft bij dit punt aan de ‘portefeuille lezingen’ graag over te dragen aan één van de
andere (nieuwe) leden van de OV, diverse OV leden geven aan hier graag mee te willen helpen. In WhatsApp
zal er een groep aangemaakt worden zodat het e.e.a. makkelijker met elkaar besproken kan worden.
Sonja geeft aan wel weer een online event te willen organiseren voor 1ste jaars ouders, deze vraag was in de
vorige vergadering binnengekomen via Susanne Meerbach. Susanne Meerbach geeft aan dat Esther hier al
contact over opgenomen heeft met haar na de vorige vergadering. Sonja zegt contact op te nemen met
Esther om dit samen te organiseren. Er worden gelijk 2 datums geprikt als optie: woensdag 2-2 en donderdag
10-2. Susanne Meerbach zal het versturen van de uitnodigingsmail naar de 1ste jaars ouders voor haar
rekening nemen.
Marjan Pols geeft aan dat ze wil helpen met het organiseren van een lezing op school dat is fijn en daar
maken we natuurlijk graag gebruik van. Susanne Mosmans geeft aan dat we al gedacht hebben aan het
organiseren van een klassieke/vreemde talen avond op school, dit is in het verleden als eens gedaan en is
toen heel goed ontvangen. School geeft aan dat de docenten het momenteel erg druk hebben, we kunnen
het natuurlijk altijd proberen en iets extern regelen zou ook nog kunnen, in overleg met school besluiten we
de volgende datum voor een lezing vast te leggen op woensdag 18 mei.
Sonja geeft ook nog aan dat geestelijke gezondheidszorg misschien ook nog een goed thema is. Door de
corona hebben toch veel jongeren last van depressieve gevoelens, Marjan en Sonja gaan samen kijken of ze
misschien iets kunnen regelen met Eveline Crone (van Erasmus MC) Marjan + gezin doen hier mee met een
onderzoek, wellicht wil ze hier iets over vertellen op school. Al met al genoeg ideeën voor een 2de lezing voor
ouders.
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6. PWS
Hélène meld dat Menno Bouman het begeleiden van het PWS overneemt van Eva Gelsema, inmiddels
hebben ze hier samen een online meeting over gehad en hierbij is verteld wat de OV doet op het vlak van het
PWS, er zijn verder data vastgelegd voor de workshop, presentatie van het PWS en het inleveren van het PWS
bij Hélène zodat de OV er mee aan de slag kan om de leukste, de mooiste of de gekste te selecteren voor een
mooie prijs. Hélène geeft verder aan dat alles op rolletjes loopt op PWS gebied.

7. Financiën
Rudi geeft aan dat we de webinar hebben betaald en het eerste deel van de ouderbijdrage hebben ontvangen
van school, het aantal ouders dat betaald heeft is een stuk minder dan andere jaren merkt Rudi op, hierdoor
zullen de inkomsten ook lager uitvallen, hier moeten we dus wel rekening mee houden. Stytia geeft aan actie
te ondernemen via het bureau die de bijdrage voor ons int en te vragen een herinnering uit te sturen naar de
ouders die nog niet de ouderbijdrage hebben betaald, soms wordt dit vergeten.

8. Digitale jaarvergadering
Rudi geeft aan dat 17 mensen de moeite hebben genomen de stukken van de OV (jaarverslag en financieel)
door te nemen en zo via de online jaarvergadering akkoord hebben gegeven, dit zijn er ook minder dan
andere jaren. Rudi geeft nog aan dat niemand zich heeft opgegeven voor de OV of heeft aangemeld als
penningmeester, dit was 1 van de vragen in de online jaarvergadering. We blijven dus zoeken naar een
nieuwe penningmeester.

9. Acties vorige vergadering
Vanuit de vorige vergadering stond het schoolfruit nog open. Nicole heeft diverse offertes opgevraagd en
deze rond gemaild. We komen gezamenlijk tot de conclusie dat dit voor de OV te duur is om zelf te
bekostigen. Sponsoring is dus nodig! Stytia geeft aan bij de decaan, Heleen Franken, na te vragen of er
mogelijkheden voor sponsoring zijn, Susanne Mosmans had al contact met de Rotary voor sponsoring en zal
verder nog navraag doen bij fonds schiedam vlaardingen, Hélène geeft aan ook weer mensen te kennen die
misschien willen sponsoren. Een ieder zal dit navragen om de uitkomst vervolgens terug te koppelen aan
Nicole voor verdere actie.

10. Rondvraag
-Susanne Mosmans vraagt aan school of er aandacht/vangnet is voor leerlingen met depressieve klachten
door corona. Stytia geeft aan dat het vangnet in principe bestaat uit op de eerste plaats de mentor, maar ook
de vertrouwenspersoon op school, Minters en Corinne van Schijndel van leerlingbegeleiding zijn een optie.
Wel erkent Stytia dat er nog een grijs gebied is, veel leerlingen hebben misschien wel depressieve klachten,
maar geven dit niet aan of de signalen worden niet goed opgepikt op school, wel fijn dat jullie dit aangeven
voegt Stytia nog toe. Hélène haakt hier op aan dat we bijvoorbeeld een anonieme enquête kunnen versturen
met de vraag wat leerlingen NU nodig hebben zoals bijvoorbeeld spelletjes, loungehoek met puzzels, online
dingen organiseren, waar ligt hun behoefte? Dat weten we op dit moment niet. Stytia stelt voor in kleiner
comité met OV (Sonja, Hélène, Susanne Mosmans) en school (Stytia) + iemand van de leerlingenraad hierover
verder te praten om te kijken wat kunnen we doen. De grote vraag is hoe krijgen we de echte problemen naar
boven? Stytia geeft aan dat het soms al helpt om leuke dingen in het vooruitzicht te hebben, de Rome reis
voor klas 5 gaat bijvoorbeeld door en in klas 4 is gevraagd wat ze willen, de Normandie reis gaat waarschijnlijk
niet door, dus misschien huisjes in NL dan? Als we maar samen kunnen zijn is het meest gehoorde antwoord.
-Stytia: De overheid heeft aangegeven de er weer een extra tijdvak komt voor de eindexamens, we moeten
dus rekening houden met de diploma uitreiking, die schuift een weekje op.
-Marjan: vraagt of de Krater ook actief naar de ouders gestuurd kan worden via de mail, hij is nu wel terug te
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lezen op de website maar dat zullen niet veel mensen zien. Verder vraagt Marjan of het benefietconcert
gefilmd en/of  gelivestreamd kan worden? Stytia geeft aan dat het in principe wel de bedoeling is om de
schoolkrant op papier uit te geven. De huidige redactie weet dit waarschijnlijk niet en heeft deze laatste
schoolkrant ook buiten de schoolleiding om digitaal gepubliceerd. Naar het opnemen dan wel livestreamen
van de benefietavond wordt zeker gekeken, het is in ieder geval de bedoeling dit wel te doen.
-Lisa: vraagt of school misschien na schooltijd nog (sport)activiteiten kan organiseren omdat er momenteel zo
weinig te doen is voor de kinderen. Stytia geeft aan dat dit momenteel door de corona beperking niet te doen
is, na schooltijd moet iedereen z.s.m. de school uit.
-Susanne Meerbach geeft aan dat de online ouderavond over social media en gamen goed ontvangen is.
-Susanne Mosmans geeft aan dat ze met pijn in haar hart afscheid gaat nemen van de OV en het graag
overlaat aan de andere enthousiaste leden van de OV, Annick en Stytia bedanken haar voor haar inzet.
-Rudi vraagt aan Stytia de namenlijst van de eindexamenkandidaten voor op de mokken. Hier gaat ze voor
zorgen.
-Annick vraagt aan Danny of hij 2 groepen in WhatsApp wil aanmaken, 1 voor PWS en 1 voor lezingen.

PWS groep bevat de volgende leden: Hélène, Sonja en Esther
Lezingen groep bevat de volgende leden: Sonja, Marjan, …..

11. Sluiting
Annick sluit om 21:05 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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