
Jaarverslag ouderraad Praedinius Gymnasium, schooljaar 2017-2018.  
 
Samenstelling:  
Rens Snel (voorzitter); Agnes Meijer (penningmeester), Agaath Brink (secretaris), Bettina 
Oosterlaan (coördinatie contactouderavonden); Berthine Brummer (coördinatie kerstlunch), 
Daphne van der Waard (gedelegeerde Praediniusfonds), Jeanette van Nieuwkerk /Chris 
Stiggelbout (gedelegeerde MR) en Harianne Hegge;  
 
namens de school: Maurice van Daal (rector); 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 Chris 
Stiggelbout, die ook voorzitter is van de MR. Ook wordt de ouderraad vertegenwoordigd in 
het bestuur van het Praedinius Fonds op dit moment door Daphne van der Waard. 
 
De ouderraad vergaderde dit schooljaar zeven keer. In die vergaderingen zijn diverse 
incidentele subsidieaanvragen behandeld. Willekeurige voorbeelden uit dit jaar zijn de 
“Athenespelen”, binnensportdagen, schoolshirts, een klassenuitje klas 6 Wiskunde C en een 
reis van het schoolorkest. Daarnaast sponsort de ouderraad structureel een groot aantal  
sportieve en culturele activiteiten. De ouderraad draagt ook bij aan de festiviteiten rondom de 
lustrumviering van de school. Wij zijn alle ouders zeer dankbaar voor de bijdrage die zij 
leveren aan het mogelijk maken van deze en dergelijke sfeer verhogende en verbredende 
activiteiten.  
 
Inhoudelijk hebben wij over verschillende onderwerpen gesproken. Wij spraken, in 
willekeurige volgorde van belangrijkheid, onder meer over het kluisjesbeleid van de school in 
relatie tot bescherming van privacy, over de (on)praktische betekenis van de AVG, over 
veiligheid op school en op social media, over de inhoud van de open dagen, over de 
profilering van school onder aspirant-leerlingen en over de gewenste vergroting van het 
aantal aanmeldingen. Ook spraken wij over de experimenten met alternatieve leermethoden 
en de zin en onzin van de gerichtheid op cijfers en over een denkbare toekomst van het 
wiskundeonderwijs. Verder passeerde een diversiteit aan dagelijkse schoolaangelegenheden 
de revue. Een delegatie van de ouderraad heeft gesproken met de Raad van Toezicht. Dat 
gesprek ging in belangrijke mate over de profilering en de positie van het Praedinius ten 
opzichte van andere scholen en schoolsoorten binnen het openbaart onderwijs in Groningen 
en over de bijdrage die de “koepel” OOG daaraan kan leveren. 
 
Op 8 november 2017 vond de algemene ouderavond (de algemene ledenvergadering van de 
ouderraad) plaats, waarbij tijdens het huishoudelijke deel afscheid werd genomen van Eelco 
Hoving, Carola Anema en Gea Oosting. De avond vond plaats in combinatie met de 
contactouderavond, die georganiseerd wordt door de ouderraad. De heren Wilfred van 
Slooten en Cees van Wieringen werden benoemd als leden van de kascommissie voor het 
jaar 2017-2018. 



 
De opzet van de contactouderavonden is, mede in verband met een wijziging in de structuur 
van de school, iets anders vormgegeven. Door de tijdstippen uit elkaar te trekken is mogelijk 
gemaakt dat bij alle jaarlagen iemand van de schoolleiding persoonlijk aanwezig kan zijn. Wij 
verwachten dat dit de inhoudelijkheid en de effectiviteit van de bijeenkomsten zal vergroten.  
 
Op 22 december 2017 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 lezing georganiseerd. Willemijn Bos sprak op 27 maart 2018 over keuzes van een 
topsporter inzake sport, school en loopbaan. De geplande tweede lezing, van HALT over 
veilig gebruik van social media, moest door omstandigheden worden verplaatst naar januari 
2019. 
  
Rens Snel, november 2018 
 


