
Betreft Verslag Bestuursvergadering Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Datum | tijd Dinsdag 15 maart 2022 | 19:30-21:30 uur | locatie: STGS

Aanwezig Annick Hanekroot (voorzitter), Rudi Bot (penningmeester), Danny van der Horst
(secretaris), Hélène Robinet, Sonja van Dalen, Esther Pol, Emine Vuran, 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.

2. Ingekomen stukken & mededelingen
-Email van Signature onbekend: Schoolvoorstelling seksuele vorming 'Iedereen doet het'. We sturen de mail
door naar school (Susanne Meerbach), deze is speciaal bedoeld voor de onderbouw.
-Nicolle heeft bedankt als lid voor de oudervereniging ivm andere bezigheden.

3. Verslag vergadering 11-01-2022 | actie+besluitenlijst+takenlijst OV
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder wijzigingen aangenomen.

4. Lustrumjaar
We wachten op actie vanuit school o.a. het opvragen van de offertes voor het opnieuw bekleden van de
zitkussens in de aula, helaas zijn zowel Susanne en Stytia niet aanwezig, we zetten dit punt weer op de
agenda voor de volgende keer.

5. Lezingen schooljaar 2021-2022
-2de online ouderavond: Er waren 4 ouders, veel minder dan de 1ste keer. De gesprekken gingen vooral over
de effecten van corona op kinderen. Overgang van basisschool naar VO, veel van de ouders gaven aan dat hun
kinderen nog echt moeten leren leren. Ondanks het geringe aantal toch weer positief ontvangen, door het
kleine aantal deelnemers was er wel de mogelijkheid om dieper op onderwerpen in te gaan.
We hebben de online ouderavonden gestart in corona tijd, we kijken volgend jaar of we dit nog moeten
voorzetten en in welke vorm.
-Marjan is bezig met de voorbereidingen voor de lezing van 18 mei, ze probeert Eveline Crone (of 2 van haar
studenten) met een masterclass over het puberbrein naar STGS te krijgen. Dat belooft een interessante avond
te worden.

6. PWS
Cursus presenteren PWS: vorige week maandag heeft deze cursus plaatsgevonden, vanuit school waren
Menno en Eva aanwezig, vanuit de OV Hélène, Esther en Sonja. 55 leerlingen hadden zich ingeschreven voor
deze middag, Hélène was positief verrast en blij met zo’n grote opkomst. Vanuit school (Menno Bouwman)
kwam de vraag of er nog ouders vanuit de OV beschikbaar zijn om morgenavond (16-3) te “jureren” er is een
tekort aan docenten morgenavond.
Na de PWS presentatie avond (16-3) zullen de werkstukken worden beoordeeld en daarna verdeeld onder
lezers zodat de OV het beste, leukste, grappigste 2 werkstukken (uit elke stroming 1) weer kan belonen met
een leuke prijs.
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7. Financiën
Rudi geeft aan dat het een rustige maand is qua financiën, op het moment is de rekening geblokkeerd bij de
ING omdat niet alle bevoegdheden in orde zijn, Rudi is bezig met de formulieren hiervoor om dit allemaal in
orde te krijgen.

8. Acties vorige vergadering
-Fruit op school: Nicole was gestart met het uitzoeken hiervan, maar de kosten zijn echt te hoog voor de OV.
We besluiten om hier niet verder mee te gaan. Als de vraag vanuit school komt zijn we altijd bereid hier een
kleine bijdrage te leveren.
-Mentale gezondheid van de kinderen agv de corona periode: School neemt de signalen vanuit de
oudervereniging echt serieus en hebben daarom ook alles op alles gezet om in ieder geval voor klas 4 en 5
nog een reis te organiseren. Afgelopen vrijdag zijn de 1ste, 2de en 3de klas op excursie geweest. Maar het
algemene advies blijft zowel voor ouder als kind geef het aan als er iets aan de hand is, er zijn diverse
mogelijkheden op school om hier iets mee te doen.

9. Rondvraag
-Sonja uit haar zorgen over de hoeveelheid huiswerk die ze meekrijgen vanuit school, ze geeft aan dat haar
kind soms wel 3 tot 4 uur bezig is per dag met huiswerk. Dit is veel en er blijft dus weinig tijd over voor
andere belangrijke dingen zoals sport.
-Marjan oppert om de ouderavond van 18 mei te combineren met afsluitende borrel, na 18 mei enquête
rondsturen of er behoefte is aan meer van dit soort lezingen.
Lisa geeft aan dat ze het fijn vind dat er toch nog iets georganiseerd is en vraagt of er niet meer dingen na
school georganiseerd kunnen worden zoals een keer een film, schaken o.i.d., school is hier op de achtergrond
al wel mee bezig geeft Hélène aan.
Hélène vraagt zich af of er nog een schoolfeest komt dit jaar, dat zou nu weer moeten kunnen. Ook geeft ze
aan gebruik te maken van haar bijzonder positie (ov-ouder en docent) en het MT hierover een mailtje te
sturen. Naast de vraag of er dus nog een schoolfeest komt zal ze ook de hoeveelheid huiswerk (Sonja’s punt)
aankaarten, dit levert ook weer extra druk en stress op. Verder zal ze ook nog kort aangeven dat leerlingen en
docenten de meerwaarde van de formatieve toetsen nog niet goed ervaren. Van leerlingen krijgt ze nu vaak
het geluid; “oh is het niet voor een cijfer? Dan hoef ik ook niet te leren.”

10. Sluiting
Annick sluit om 21:15 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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