
Betreft Verslag Bestuursvergadering Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Datum | tijd Donderdag 21 juni 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, Emine Vuran, 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 een ieder hartelijk welkom.

2. Ingekomen stukken & mededelingen
-De MR heeft de stukken voor de MR vergadering toegezonden, Sonja zal namens de OV woensdag 22 juni
deze vergadering bijwonen.
-Esther Pol heeft aangegeven per direct te stoppen met de OV.

3. Verslag vergadering 12-05-2022
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder wijzigingen aangenomen.

4. Lustrumjaar
-De hele school gaat 28 juni naar de Efteling.
-Ipv nieuwe bekleding voor de kussens in de aula heeft school gekozen voor een voetbaltafel voor binnen, de
OV zal deze schenken als lustrumcadeau tot een bedrag van maximaal 2500 euro.

5. Lezingen schooljaar 2021-2022 / 2022-2023
De lezing van 18 mei is, op het laatste moment, helaas niet doorgegaan doordat 1 van de sprekers corona
had. Ze komen graag volgend schooljaar terug, we plannen in de schoolagenda 2 opties voor deze lezing,
namelijk woensdag 19-10 en woensdag 2-11, Marjan zal deze data terug koppelen aan de dames Sweijen en
Green.

6. PWS
De prijs voor de leukste, mooiste, beste PWS zal uitgereikt worden in de grote kerk tijdens de diploma
uitreiking op 5 juli.
Omdat Esther is gestopt met de OV en dus ook met de PWS groep, biedt Marjan zich aan om bij de PWS
groep aan te sluiten.

7. Financiën
Rudi meldt dat er de afgelopen periode bankkosten, mokken voor de examenkandidaten, bedankkaartje voor
docenten en wat bedankjes voor de PWS lezers zijn betaald.
Omdat we ook nog steeds op zoek zijn naar een penningmeester zal Rudi een stukje tekst maken voor de
schoolwebsite en zal Roald Lazet vragen om dit op de website te plaatsen hij stuurt de tekst ook naar Susanne
Meerbach voor de laatste nieuwsbrief van dit jaar.
De voorzitter maakt gelijk van de gelegenheid gebruik om officieel afscheid te nemen van onze
penningmeester en hem te bedanken voor zijn inzet van de afgelopen 6 jaar. Rudi krijgt een bloemetje en een
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bon uitgereikt om iets leuks mee te doen.

8. Diploma uitreiking
5 juli zal de diploma uitreiking zijn en gelukkig weer als vanouds in de grote kerk in Schiedam. Annick, Hélène,
Rudi, Sonja en Danny zullen aanwezig zijn in de grote kerk namens de OV. De oudervereniging sponsort
tevens flesjes water voor in de kerk, de conciërges van school hebben dit verder opgepakt en geregeld.
Het inpakken van de bekers voor de examenkandidaten zal bij Annick zijn op 30 juni, gecombineerd met een
gezellig hapje en drankje.

9. Rondvraag
-Hélène geeft aan volgend jaar echt te stoppen met de OV. Ze blijft wel beschikbaar als vraagbaak voor het
PWS onderdeel.
-Marjan vraagt naar de voorlichtingsavonden aan het begin van het schooljaar, de OV is hier altijd bij
aanwezig met een eigen informatie hoekje, we proberen op deze manier ouders enthousiast te maken voor
de oudervereniging zodat ze zich opgeven en aansluiten bij de OV. Susanne Meerbach geeft aan dat de
volgende data nu gepland staan:
klas 1 op 30 augustus
klas 2 op 31 augustus
klas 3 en 4 op 6 september
klas 5 en 6 op 7 september
We gaan zorgen dat we in ieder geval bij klas 1 en 2 aanwezig zijn.
-Annick geeft de vergaderdata voor volgend jaar door, deze zijn gelijk hieronder vermeld. Danny geeft ze door
aan Eva Gelsema voor de ouders en leerlingen agenda.

10. Sluiting
Annick sluit om 20:45 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 20 september 2022
- Dinsdag 1 november 2022
- Dinsdag 10 januari 2023
- Dinsdag 14 maart 2023
- Dinsdag 9 mei 2023
- Dinsdag 20 juni 2023
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