
Concept Notulen Algemene Ouderavond Praedinius Gymnasium  

Datum: 4 november 2015 

Aanwezig (ouderraad): Christy Römer (voorzitter), Gert Jan Alberts (penningmeester), 

Jeske de Bakker, Fons van den Berg, Corry Jungbauer, Kees Siderius, Else Wijffels en 

Bea Zand Scholten (secretaris) 

Aanwezig (schoolleiding): de heer Van Daal, rector.  

Aanwezig (ouders/verzorgers leerlingen, ongeveer 30 personen):  

Opening Algemene Leden Vergadering  

Christy Römer opent de vergadering om 20.20 uur.  

 

1. Mededelingen van de voorzitter  

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Een speciaal welkom voor de kascommissie 

(mw. Wilma Paalman en mw. Maria Hintzbergen) en voor de kandidaten voor de ouderraad, 

mw. Berthine Brummer, dhr. Eelco Hoving, mw. Jeanette van Nieuwkerk, dhr. Rens Snel, 

mw. Ella Waanders en mw. Daphne van der Waard. 

2. Informatief gedeelte door de rector  

* De nieuwe website van de school is vrijwel klaar. De rector geeft een korte demonstratie. 

Inloggen is vooralsnog niet nodig op de site, alle informatie is openbaar. Bij de ontwikkeling 

zijn docenten, ouders en leerlingen betrokken geweest. Het is belangrijk dat de informatie op 

de site actueel blijft. Er is een nieuw schoolplan gemaakt, ook deze zal op de nieuwe site te 

vinden zijn. De site zal zo spoedig mogelijk worden gelanceerd. De heer Everaars, die nauw 

betrokken is geweest bij het maken van de site, stelt feedback zeer op prijs. Communicatie 

met de leerlingen vindt vooral plaats via mail, PG TV en It’s Learning. 

Vanuit de zaal wordt aangegeven dat er behoefte bestaat aan foto’s van docenten op de site, 

een zogenaamd smoelenbord. De rector neemt dit mee. 

* Ziekmeldingen dienen niet via de mail te geschieden, deze moeten per telefoon worden 

gedaan. Herstelmeldingen moeten via het herstelformulier worden ingediend. 

* De jaarkalender staat in het vervolg in Outlook Calendar in plaats van in een Word-

document en is bereikbaar via de nieuwe site. De jaarkalender wordt bijgehouden door de 

secretaresse van de school. De link naar de site zal gecommuniceerd worden via email en in 

nieuwsbrieven.  

* De meldkamer: één medewerker werkt volledig op de meldkamer. De resultaten zijn 

positief, het lik-op-stuk beleid werkt. De medewerker staat voortdurend in contact met de 

coördinatoren. 

* De fietstenstallingen zijn bewaakt tot 12.00 uur. 

* Het overlijden van Ids Visser en Jard Martens is nu een jaar geleden. Er wordt een 

herdenkingsmoment gepland op 12 november. Hiervoor zijn ook hun ouders, alsmede oud-

leerlingen die hiermee te maken hebben gehad uitgenodigd. Er zullen foto’s van beide 

leerlingen worden opgehangen in de mediatheek. 

* Op 26 november wordt een thema-avond over gameverslaving georganiseerd samen met 

Verslavingszorg Noord Nederland. De avond start om 19.30 uur. 

  



3. Notulen Algemene Ouderavond 4 november 2015 

Er zijn geen opmerkingen tekstueel of naar aanleiding van de notulen. De notulen worden 

met dank aan de notulist vastgesteld en zullen op de website geplaatst worden. 

4. Jaarverslag oudervereniging 2014-2015  

Het jaarverslag wordt aangenomen. Deze goedgekeurde versie zal op website geplaatst 

worden.  

5. Jaarrekening 2014-2015, begroting 2015-2016 

Een toelichting op de jaarrekening 2014-2015 en begroting 2015-2016 wordt gegeven door de 

heer Gert Jan Alberts (penningmeester). 

Er zijn dit jaar meer inkomsten dan begroot, doordat de betalingsmoraal van de ouders nog 

hoog is. Bij de uitgaven valt te melden dat er € 742,- euro meer uitgegeven is dan begroot. Dit 

jaar is onder andere een subsidie verleend voor: 

- de aanschaf van boeken voor de mediatheek 

- debating kampioenschap 

- herdenkingsbijeenkomst in verband met overlijden van 2 leerlingen 

- poëzie lessen 

- Bremen reis van de bèta-topklas 

- schoolverenigingen 

- jaarboeken jaarlaag 6 

- verbredingsprojecten 

- bijdrage leerling subsidies, deze maakt het mogelijk minder daadkrachtige leerlingen deel te 

laten nemen aan diverse excursies en reizen 

- de aanschaf van sportshirts ter bevordering van de zichtbaarheid van de school bij 

sportevenementen zoals de 4 mijl en de Athene spelen. Deze zullen naar verwachting 

ongeveer 5 jaar kunnen worden gebruikt voor ze aan vervanging toe zijn. 

Gevraagd wordt of alle schoolverenigingen jaarlijks standaard een vaste subsidie ontvangen. 

Het antwoord is negatief, dit is afhankelijk van de subsidieverzoeken die worden ingediend. 

De financiële reserve van de ouderraad is € 14921.80.  

 

Voor het komend jaar is de verwachting dat het aantal leerlingen daalt. Momenteel zijn er 

939 leerlingen, tegenover 980 vorig jaar. Ook is er een licht dalende trend merkbaar in de 

bereidheid de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. In de begroting 2015-2016 wordt € 4.490,- 

meer uitgegeven dan er aan verwachte inkomsten zijn. Dit om de wat grote reserves die de 

OR heeft te laten afnemen. Voor het jaarboek wordt komend jaar € 3000,- gereserveerd, dit 

is € 1000,- meer dan vorig jaar. Dit heeft te maken met het grotere aantal examenkandidaten. 

De subsidie die de ouderraad verleent voor het jaarboek is een vast bedrag per leerling, onder 

de voorwaarde dat het jaarboek kosteloos ter beschikking wordt gesteld aan de leerlingen van 

klas 6. Ook komend jaar wordt er € 2000,- gereserveerd voor het lustrum van de school in 

2017. Dat brengt de reserve voor het lustrum per 2016 op € 8000,-. De penningmeester 

bedankt Paulien Vos voor haar hulp bij het opstellen van de jaarrekening en de begroting.   

 

De voorzitter bedankt de penningmeester en geeft het woord aan de Kascommissie. De 

Kascommissie meldt bij monde van mevrouw Paalman dat het financiële verslag uitstekend 

in orde is. De Kascommissie geeft het advies de penningmeester en het bestuur decharge te 

verlenen en keurt de jaarrekening en de begroting goed. De penningmeester en het bestuur 

wordt decharge verleend door de vergadering.  



Na het verslag van de kascommissie wordt een oproep gedaan voor leden van de 

kascommissie voor komend jaar. Mevrouw Wilma Paalman is bereid nog een jaar lid te 

blijven. Ter vergadering biedt mevrouw Wilma Winkel zich aan als tweede kascommissie lid.  

6. Bestuurswisseling ouderraad   

De heren Gert Jan Alberts, Fons van den Bergh en de dames mevrouw Nynke Blijham-

Blanksma, mevrouw Christy Römer, mevrouw Corry Jungbauer en mevrouw Jeske de Bakker 

treden terug als ouderraadslid. De rector dankt hen hartelijk voor hun inzet en enthousiasme 

in de afgelopen jaren. Hij waardeert de klankbordfunctie die de ouderraad voor de school 

heeft bijzonder. 

Voorgedragen kandidaten voor de ouderraad zijn de heren Rens Snel en Eelco Hoving en de 

dames Berthine Brummer, Jeanette van Nieuwkerk, Ella Waanders en Daphne van der 

Waard. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Hiermee is de bestuurswisseling 

aangenomen.  

7. Rondvraag  

Een ouder van een kind uit de eerste jaarlaag vraagt waarom het huiswerk niet in Magister 

wordt gepubliceerd. De rector legt uit dat dit wel een aandachtspunt en punt van discussie is, 

maar op dit moment nog niet wordt gerealiseerd. Het zou voor de leerlingen een goed 

instrument zijn voor het plannen van het schoolwerk. Plannen blijft een aandachtspunt voor 

de leerlingen. Er wordt verzocht om huiswerk aan het begin van de les te (laten) noteren in 

plaats van aan het einde van de les. 

Christy Römer bedankt allen voor de inbreng en aanwezigheid en sluit om 21.40 uur de 

vergadering.  

Notulist: Bea Oud-Zand Scholten 


