
Jaarverslag ouderraad Praedinius Gymnasium, schooljaar 2015-2016.  
 
Samenstelling:  
Rens Snel (voorzitter); Eelco Hoving (penningmeester), Bea Oud (secretaris en coördinatie 
contactouderavonden); Else Wijffels (coördinatie kerstlunch), Kees Siderius, Ella Waanders, 
Daphne van der Waard (gedelegeerde Praediniusfonds), Berthine Brummer, Jeanette van 
Nieuwkerk (gedelegeerde MR); namens de school: Maurice van Daal (rector); Gea Oosting 
(docent).  
 
De ouderraad geeft vorm aan de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school en kan 
hen bij voorkomende gelegenheden vertegenwoordigen. De ouderraad (tevens het bestuur 
van de oudervereniging) vergadert maandelijks in aanwezigheid van de rector en een 
docent, die beiden adviserend lid zijn. Rechtstreeks of via de contactouders worden zaken 
aan de orde gesteld en voorgelegd aan school. Daarnaast fungeert de ouderraad als 
klankbord voor de schooldirectie. De ouderraad delegeert één van de drie ouders die zitting 
hebben in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR), momenteel is dit 
Jeanette van Nieuwkerk. Ook wordt de ouderraad vertegenwoordigd in het bestuur van het 
Praedinius Fonds, door Daphne van der Waard. 
 
De ouderraad vergaderde dit schooljaar 10 maal. De OR vergaderde over ontwikkelingen 
binnen de school en heeft subsidieaanvragen behandeld en een aantal daarvan toegekend.  
Op deze vergaderingen kwamen onder andere de volgende zaken aan de orde: 
bezuinigingen in het onderwijs, het tevredenheidonderzoek onder ouders en leerlingen in 
klas 3, activiteiten van de verschillende schoolverenigingen, het beoordelen van diverse 
subsidieaanvragen, ouderbetrokkenheid, het vernieuwen van de website, het organiseren 
van de algemene ouderavond en het regelen van de contactouderavonden en de kerstlunch. 
Verder passeerde een diversiteit aan onderwerpen de revue, zoals toetsen, klassen, lessen 
en informatieverstrekking aan ouders en leerlingen.  
 
Op 4 november vond de algemene ouderavond plaats, waarbij tijdens het huishoudelijke 
deel afscheid werd genomen van de voorzitter, mevrouw Christy Römer, de penningmeester 
de heer Gert-Jan Alberts, MR en GMR gedelegeerde mevrouw Jeske de Bakker-Seepma, 
mevrouw Nynke Blijham-Blanksma en de heer Fons van den Berg. Als nieuwe leden werden 
benoemd de heer Rens Snel, de heer Eelco Hoving, mevrouw Berthine Brummer, mevrouw 
Ella Waanders, mevrouw Daphne van der Waard en mevrouw Jeannette van Nieuwkerk. De 
avond vond plaats in combinatie met de contactouderavond, die georganiseerd wordt door 
de ouderraad. Na de pauze heeft de rector kort de lopende schoolaangelegenheden 
besproken. De penningmeester heeft een toelichting gegeven op de jaarrekening 2014-2015 
en de begroting 2015-2016. De kascommissie voerde een kascontrole uit en keurde de 
jaarrekening en begroting goed. De kascommissie adviseerde de ALV het bestuur decharge 
te verlenen. Dit advies werd overgenomen door de vergadering. Mevrouw Wilma Winkel en 
mevrouw Wilma Paalman werden benoemd als leden van de kascommissie voor het jaar 
2015-2016. 
 
Op de laatste vrijdag in december werd door de ouderraad een kerstlunch georganiseerd 
voor alle docenten en andere personeelsleden van het Praedinius, als blijk van waardering 
voor hun inzet voor onze kinderen. Er is een thema-avond over gameverslaving 
georganiseerd op 26 november, welke werk bezocht door ruim 90 ouders van met name 



bovenbouwleerlingen. De avond werd mede georganiseerd door VNN (Verslavingszorg 
Noord Nederland). De powerpoint presentatie van deze avond is beschikbaar op de website 
van het Praedinius: http://www.praedinius.nl/contentfiles/praedinius/Document/41/41268.pdf . 
 
In 2016 waren de open avonden van het Praedinius gepland op dinsdag 19 en woensdag 20 
januari, waar aspirant leerlingen en hun ouders kennis konden maken met de school en de 
ouders in de mediatheek aan de aanwezige ouderraadsleden vragen konden stellen over het 
reilen en zeilen op school. Op 15 maart is er een thema avond geweest over 
Cannabisgebruik onder jongeren, georganiseerd door de school, ook in dit geval in 
samenwerking met VNN. Ongeveer 50 ouders hebben deze avond bezocht. 
 
Op 7 april vond de tweede contactouderavond plaats, gevolgd door de plenaire rapportage 
met daaropvolgend reacties van de rector. Op vrijdag 1 juli vond de diplomauitreiking plaats 
voor de geslaagde zesde klassers. De OR werd door de rector en de docent over lopende 
schoolaangelegenheden goed geïnformeerd en de OR-gedelegeerden hielden de OR goed 
op de hoogte over de lopende zaken van de MR en het Praediniusfonds. Dankzij deze 
transparante manier van communiceren, de betrokkenheid van ouders en de goede inzet en 
de prettige onderlinge verstandhouding van de OR-leden heeft de OR goed gefunctioneerd. 
 
 
Bea Oud, september 2016 
 
 


