
Betreft Verslag Bestuursvergadering Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Datum | tijd Donderdag 12 mei 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), Dennis vd Stelt (conrector), Stytia de Leeuw(rector).

1. Opening & vaststellen agenda
Annick opent de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom. We doen nog een snel voorstelrondje omdat
dit de eerste keer is dat we weer fysiek bij elkaar zijn sinds een lange tijd en we een aantal nieuwe
deelnemers hebben.

2. Ingekomen stukken & mededelingen
We hebben geen ingekomen stukken.

3. Verslag vergadering 15-03-2022
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder wijzigingen aangenomen.

4. Lustrumjaar
Als cadeau van school aan de leerlingen gaan klas 1 t/m 5 op 28 juni naar de Efteling.
Verder zijn of gaan alle klassen op meerdaagse reis.
Klas 6 Vaals
Klas 5 Rome
Klas 4 Katjeskelder
Klas 3 Parijs of Katjeskelder
Klas 2 Cuijk
Klas 1 Domburg
Verder dragen we als ouder vereniging nog steeds bij aan het opnieuw bekleden van de zitkussens in de aula
of een voetbaltafel voor binnen of een ping pong tafel voor buiten. De keuze zullen we later maken.

5. Lezingen schooljaar 2021-2022
18 mei komen er 2 promovendi (Sophie Sweijen en Kayla Green) van Eveline Crone een inspirerende lezing
geven, in 2x30 minuten proberen ze uit leggen hoe het puberbrein werkt en wat de invloed van de
coronapandemie is geweest op onze jongeren
Er is via de ouders nog een vraag binnengekomen of het mogelijk is deze avond op te nemen, Marjan zal
vragen of de 2 sprekers hier geen problemen mee hebben en Stytia vraagt aan Dennis Vermeer of het nog
mogelijk is dit te regelen met “de Crew” voor 18 mei. Dennis zal ook aanwezig zijn voor de techniek op en
rond het podium. De conciërges verzorgen de koffie vooraf en de borrel achteraf, we denken dat het ook nog
handig is om een reminder te sturen, Stytia zal dit op zich nemen.
We hebben het nog even over de 1ste lezing voor het volgende schooljaar, het lijkt ons leuk om dan te
beginnen met een lezing van 1 of meerdere docenten.
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6. PWS
Hier kunnen we kort over zijn, Hélène geeft aan dat alles loopt volgens planning.

7. Financiën
Rudi geeft aan dat er 2x bankkosten zijn betaald en een bedankkaartje voor de docenten die de Rome reis
geregeld hebben.

8. Diploma uitreiking
5 juli zal de diploma-uitreiking zijn en gelukkig weer als vanouds in de Grote Kerk in Schiedam. De
oudervereniging sponsort flesjes water voor in de kerk. Danny neemt contact hiervoor op met Remco om te
overleggen wat het meest praktische is.

9. Rondvraag
Hélène vraagt of er nog een eindfeest komt, Stytia geeft aan dat dit het geval is, het zal 30 juni plaatsvinden.

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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