
Jaarverslag ouderraad Praedinius Gymnasium, schooljaar 2018-2019  
 
Samenstelling:  
Rens Snel (voorzitter); Laura Hensen (secretaris); Agnes Meijer (penningmeester); Gijs Fehmers 
(coördinatie contactouderavonden); Harianne Hegge (coördinatie kerstlunch); Daphne van der Waard 
(gedelegeerde Praediniusfonds); Chris Stiggelbout (gedelegeerde MR); Rosalie Koolhoven (lid). 
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 de conrector, die 
beiden adviserend lid zijn. Rechtstreeks door 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, in 2018-
2019 was dat Daphne van der Waard. 
 
De ouderraad vergaderde dit schooljaar zeven keer. In die vergaderingen zijn diverse incidentele 
subsidieaanvragen behandeld, bijvoorbeeld de deelname van de schaakclub aan het schaaktoernooi, 
zwemmen voor klas 1 en 2, de sportschool ‘Praepump’ en diverse incidentele culturele bezoeken.  
Daarnaast sponsort de ouderraad structureel een groot aantal  sportieve en culturele activiteiten. In de 
afrekening is een gedetailleerder overzicht van al deze activiteiten beschikbaar. Wij zijn alle ouders 
zeer dankbaar voor de bijdrage die zij leveren aan het mogelijk maken van deze en dergelijke 
sfeerverhogende en verbredende activiteiten.  
 
Inhoudelijk hebben wij over verschillende onderwerpen gesproken. Op de agenda stond onder meer, 
in willekeurige volgorde van belangrijkheid, de pilot in klas 3. Gedurende een periode van 12 weken 
kregen de derdejaars scholieren geen huiswerk of toetsen. Alle werkzaamheden vonden plaats op 
school, waarbij aan de hand van diverse thema’s, zoals ‘het heelal’, ‘het klimaat’ en ‘utopie’, werd 
gewerkt in plaats van de gebruikelijke vakken. Niet de leerlingen, maar de docenten wisselden hierbij 
van lokaal. De eerste feedback is positief, de pilot wordt in het schooljaar 2019-2020 dan ook 
voortgezet. Aan de orde zijn verder geweest de herinrichting van de onderbouw en het cultuur- en 
muziekonderwijs, de ontwikkelingen inzake Curriculum nu, de aantrekkelijkheid van het Praedinius 
voor leerlingen uit het primair onderwijs, de organisatie van de voorlichtingsavonden relatie tot andere 
scholen de gevolgen van privacyregels voor de school en vele andere schoolaangelegenheden. 
 
Op 15 november 2018 vond de algemene ouderavond (de algemene ledenvergadering van de 
ouderraad) plaats, waarbij tijdens het huishoudelijke deel afscheid werd genomen van Agaath Brink, 
Berthine Brummer, Bettina Oosterlaan en Jeannette van Nieuwkerk. De avond vond als gebruikelijk 
plaats in combinatie met de contactouderavond. De heer Wilfred van Slooten en mevrouw Marjan 
Deinum werden benoemd als leden van de kascommissie voor het jaar 2018-2019. Op 21 december 
2018 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. Op 
23 januari werd een lezing georganiseerd rond het thema ‘online veiligheid’. Met een actueel en 
interessant programma en ongeveer 70 aanwezigen was dit een geslaagde avond te noemen.  
 
Rens Snel, november 2019 
 


