
NOTULEN 

 

Algemene Ouderavond Praedinius Gymnasium  

15 november 2018 

 

1. Mededelingen van de voorzitter (Rens Snel) 

De vergadering wordt geopend om 20.20 uur en de voorzitter heet iedereen 

welkom.  

 

2. Informatief gedeelte door de rector (Maurice van Daal) 

De rector vertelt over de invulling van de 4e periode van klas 3 (vanaf eind april). 

Het wordt een pilot, waarbij op een andere manier les gegeven gaat worden. Er 

zijn 5 vakoverstijgende thema’s, zoals Barbarisme, Klimaat en Parfum. Bij een 

thema werken enkele vakken samen. Zo wordt de samenhang tussen de vakken 

duidelijker en hopelijk versterken de werkvormen de motivatie bij leerlingen en 

leraren. De leerlingen zullen aan alle eisen en opdrachten moeten voldoen om 

deze periode voldoende af te sluiten. Er komen geen cijfers. M.n. dit laatste roept 

vragen en discussie op bij ouders. De rector benadrukt, dat het om een pilot gaat 

en er een zorgvuldige evaluatie plaats zal vinden.  

 

3. Jaarverslag oudervereniging 2017-2018 

Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Jaarrekening 2017-2018 en begroting 2018-2019 

Agnes Meijer licht de jaarrekening en de begroting toe.  

De kascommissie bestond dit jaar uit Wilfred van Slooten en Cees van Wieringen. 

Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Marjan Deinum en Wilfred van 

Slooten.  

De jaarrekening en begroting worden door de vergadering goedgekeurd. De 

voorzitter bedankt Agnes Meijer en de kascommissie.  

 

6.   Decharge en benoeming ouderraadleden 

Voorstel decharge: Agaath Brink, Berthine Brummer, Bettina Oosterlaan en 

Jeanette van Nieuwkerk  

Voorstel benoeming: Gijs Fehmers, Rosalie Koolhoven en Laura Hensen.  

De vergadering gaat akkoord.  

 

      7.    Notulen Algemene Ouderavond 8 november 2017.  

              De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

     8.    Rondvraag 

-  Komt er een vervolg op “Chill op stap”? Wordt er op school verder over 

gesproken, bv over de gevolgen van alcohol? Lynette Vos neemt deze vraag mee 

naar het team.  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur en bedankt alle aanwezigen.  

 

  


