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Beste lezer,
Als bestuur van de oudervereniging mogen wij klankborden en in gesprek zijn met school, ouders en
leerlingen en bijdragen aan de bloei van het Stedelijk Gymnasium. De school is altijd in beweging en
als bestuursleden én ouders vinden wij het inspirerend om op deze manier betrokken te mogen zijn.
In de context van de ontwikkelingen in de maatschappij, onderwijsland en de belevingswereld van
jongeren is het mooi om te zien hoe vanzelfsprekend het Stedelijk Gymnasium, het team en de
leerlingen een bepaalde eigenheid en authenticiteit behouden en ontwikkelen. Dit geeft de school
een heel eigen sfeer en cultuur en daar dragen wij graag aan bij.
Helaas kunnen we constateren dat corona voor het tweede opeenvolgende jaar een behoorlijke
stempel heeft gedrukt op het (school)leven van de leerlingen en het team. De leerlingen moeten
omgaan met de achterstanden die zij tijdens de lockdowns hebben opgelopen, zowel in de lesstof als
in sociaal opzicht. De docenten moeten omgaan met de grote impact die een jaar corona heeft gehad
op de leerlingen. Het valt niet mee om stof over te brengen en alle leerlingen bij de les te houden in
een online setting. Het is een mager alternatief voor de levendigheid van een volle klas, waar docent
en leerlingen tot een samenspel komen en de magie van leren ontstaat.
Ook in het schooljaar 2020-2021 zijn weer veel onderwerpen de revue gepasseerd en hebben we ons
best gedaan van waarde te zijn. In dit jaarverslag kijken we er graag met u op terug én werpen we
een blik op onze ambities voor het komende schooljaar.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Oudervereniging,
Marjolijn Bunicich
voorzitter
Zo werken wij
Als bestuur vergaderen wij eenmaal in de zes weken op school of online. De directie sluit bij een deel
van het overleg aan en wij bespreken vooraf afgestemde agendapunten. Daarnaast kunnen we
informeel zaken aan de orde stellen. Het bestuur bestaat op dit moment uit 9 leden, waarbij we er
naar streven elke jaarlaag vertegenwoordigd te hebben. We hebben een jaarkalender, waar alle
jaarlijks terugkerende activiteiten van de oudervereniging in genoemd worden. Daarnaast zijn er
wisselende activiteiten waar we bij betrokken zijn.
September 2020
Het was voor de zomervakantie nog onzeker of en hoe de leerlingen weer naar school mochten.
Gelukkig konden de leerlingen, met inachtneming van maatregelen, weer naar school. Veel
activiteiten, zoals ouderavonden en gesprekken, vonden online plaats of in kleinere groepen. Als
oudervereniging hadden we de ambitie om weer initiatieven vorm te geven de bijvoorbeeld het
GoedIdee fonds nieuw leven in te blazen. Toenemende besmettingen maakten echter dat de
leerlingen wederom in een lockdown vanuit huis moesten werken en ook wij onze ambities moesten
bijstellen.

November 2020
De jaarvergadering van de OV kon niet fysiek plaatsvinden. Besloten werd de stukken van de
algemene Ledenvergadering op de website te plaatsen. De vergaderingen vonden online plaats,
waarbij de directie ook online aanschoof en ons bijpraatte over de ontwikkelingen.
Lockdown 2020 - 2021
Vanaf half december werd helaas weer een totale lockdown ingezet door de overheid om de
besmettingscijfers te bedwingen. De leerlingen werkten weer volledig thuis. Pas vanaf begin maart
mochten de leerlingen slechts deels weer naar school. Langzamerhand nam de frequentie iets toe en
pas vanaf 1 juni konden alle leerlingen weer volledig naar school. In de praktijk betekende dit
vanwege de vroege zomervakantie voor het Stedelijk Gymnasium nog enkele weken les.
Er werden leuke dingen georganiseerd voor met name de onderbouw en er ging veel aandacht uit
naar de zesdeklassers en de diploma-uitreiking. Deze kon gelukkig volwaardig plaatsvinden, waarbij
de zesdeklassers ook in de gelegenheid waren om afscheid te nemen van Niesje Mooiman, de
vertrekkende rectrix.
Afsluitend
Als Oudervereniging hebben wij dit schooljaar niet veel meer kunnen betekenen dan klankbord zijn
voor de directie, signalen opvangen, verzamelen en onder de aandacht brengen en meedenken in
oplossingen voor soms lastige problemen. We hadden dit graag anders gezien en we hopen dat wij in
het komende schooljaar een grotere bijdrage kunnen leveren aan de driehoek docenten, leerlingen
en ouders.

