
Jaarverslag ouderraad Praedinius Gymnasium, schooljaar 2016-2017.  
 
Samenstelling:  
Rens Snel (voorzitter); Eelco Hoving  resp. Agnes Meijer (penningmeester), Carola Anema 
resp. Agaath Brink (secretaris), Bettina Oosterlaan (coördinatie contactouderavonden); 
Berthine Brummer (coördinatie kerstlunch), Daphne van der Waard (gedelegeerde 
Praediniusfonds), Jeanette van Nieuwkerk (gedelegeerde MR), Chris Stiggelbout en 
Harianne Hegge;  
namens de school: Maurice van Daal (rector); Gea Oosting resp. (Lynette Vos)  (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 tweemaandelijks 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 zes keer. In die vergaderingen zijn diverse 
incidentele subsidieaanvragen behandeld, waaronder voor een camera voor een filminitiatief 
van leerlingen, de begeleiding van de reis naar New York van het lager huis debatteam. In 
dat verband hebben wij besloten tot een verdere stroomlijning van de structurele subsidies 
en de verantwoordingen daarvan. Verder zijn diverse schoolaangelegenheden besproken. 
Wij hebben veel gesproken over het bevorderen van de aanmelding van leerlingen en de 
vormgeving van de open dagen en ouderavonden. Ook de (re)organisatie van de school en 
bezuinigingen kwamen aan bod, evenals de verhoudingen met O2G2. Een delegatie van de 
ouderraad heeft gesproken met de Raad van Toezicht. Verder passeerde een diversiteit aan 
onderwerpen de revue.  
 
Op 17 november 2016 vond de algemene ouderavond plaats, waarbij tijdens het 
huishoudelijke deel afscheid werd genomen van Else Wijffels. Op de vergadering werd ook 
een nieuw lid van de OR gekozen uit de ouders. Als nieuwe leden werden benoemd 
Harianne Hegge, Agnes Meyer, Bettina Oosterlaan, Chris Stiggelbout en Carola Anema. De 
avond vond plaats in combinatie met de contactouderavond, die georganiseerd wordt door 
de ouderraad. Mevrouw Wilma Winkel en mevrouw Wilma Paalman werden benoemd als 
leden van de kascommissie voor het jaar 2016-2017. 
 
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 zijn twee lezingen georganiseerd. Eén over angst en 
depressie bij pubers op 12 april 2017, verzorgd door VNN (link) en één op 20 juni 2017, juist 
over geluk door Menno de Bree, filosoof en Praediniusouder. Beide avonden zijn erg goed 
bezocht.   
 
Rens Snel, november 2017 
 


