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De functie van secretaris is afwisselend door verschillende bestuursleden vervuld.
Bestuursvergaderingen
Vanaf de vorige jaarvergadering op 28 november 2018 tot de jaarvergadering in 2019 op 12
november, zijn er zes bestuursvergaderingen geweest van het bestuur van de
Oudervereniging. Namens de directie van school was rectrix Niesje Mooiman aanwezig.
Tijdens de vergaderingen werden actuele ontwikkelingen van de school besproken. De
onderwerpen werden door zowel de ouders als de vertegenwoordiger van de directie
ingebracht. Van de betreffende bestuursvergaderingen zijn notulen beschikbaar en
opvraagbaar via bestuur@oudervereniging-sgl.nl.
Hieronder worden een aantal van de belangrijkste besproken onderwerpen en activiteiten
van de Oudervereniging verder toegelicht.
Reguliere vergaderingen
De directie licht elke vergadering de belangrijkste ontwikkelingen in school toe. Het bestuur
van de oudervereniging dient als klankbord voor de directie. De ervaringen van de leden en
de geluiden die het bestuur opvangt worden meegenomen in de reactie aan de directie.
Voor inbreng van ouders van school, lid van de oudervereniging, kunnen ouders ook het
mailadres bestuur@oudervereniging-sgl.nl gebruiken. Er werd dit jaar geen gebruik van
gemaakt.
Een belangrijk verschil met de oudergeleding van de deelraad is dat de oudervereniging geen
formele advies- of instemming geeft op de koers van de school. We geven input vanuit het
ouderperspectief en sparren over onderwerpen als toetsing, methodieken, gebruik
leermiddelen en digitale omgeving, problemen met alcohol en drugs of andere inhoudelijke
onderwerpen.
Project GoedIdee!
Het project GoedIdee! Is een initiatief van de oudervereniging van het Stedelijk gymnasium.
De oudervereniging stelt een beurs beschikbaar als de leerling een goed idee heeft voor een
project dat op de een of andere manier school te maken heeft. Hiermee wil de
oudervereniging creativiteit, inventiviteit en ondernemerschap stimuleren. De leerling krijgt
de kans om een droom te presenteren en te realiseren. Dit kan in het kader van Thales of

Honours, maar bijvoorbeeld ook voor een speciaal project in verband met het
profielwerkstuk of de leerling kan het inzetten voor een plan dat de school beter of leuker
maakt.
90% van de kosten tot een maximum van 500 euro worden in het kader van het Project
GoedIdee! gefinancierd.
In het schooljaar 2018-2019 heeft de oudervereniging de koers gewijzigd. De leerlingen
kunnen het hele jaar door aanvragen doen. Er is een weblink gemaakt waarop de leerlingen
de informatie kunnen vinden. Zie voor meer informatie:
https://goedideefonds.nl/index2.html
Er zijn dit jaar drie beurzen uitgekeerd. Twee als onderdeel van het grotere Edukans project
naar Ghana en Malawi. En een voor een speciale lens om foto’s te kunnen maken tijdens de
Grote Fuif. Het in het jaar ervoor ingezette Kantine Cuisine heeft voortgang gekregen en kan
inmiddels met de eigen inkomsten zichzelf in stand houden.
We constateren wel dat we de leerlingen onvoldoende bereiken en dat ook onder de
docenten en ouders onvoldoende bekend is dat deze beurs bestaat. Het komend jaar zullen
we dan ook nieuwe wegen zoeken om de leerlingen te bereiken.
Thema-avond
Tijdens de algemene leden vergadering op 28 november 2018 hebben we een thema avond
georganiseerd over waarderend leren en andere wijze van toetsing. Hierbij waren
gastspreker Stefan van Langevelde en presentator Gerrit Hofstra uitgenodigd om met ouders
in gesprek te gaan over dit thema. De school ingezet op een nieuwe manier van leren, het
zogeheten waarderend leren. Er zijn daarmee op school een aantal zaken veranderd: er zijn
slechts vier toets-periodes, in november zijn Mentor-Ouder-Leerling gesprekken ingepland
en u hebt tot nu toe geen of nauwelijks cijfers gezien van uw kind. De wijze van toetsing en
educatief partnerschap met de ouders zijn een belangrijke onderdelen van waarderend
leren. Voor de school, de leerlingen en de ouders was deze aanpak nieuw.
Traject Leren Verbeteren
Een aantal leden van het bestuur van de oudervereniging is betrokken geweest bij de audit
in het kader van Leren Verbeteren. Aanleiding voor dit traject was de constatering dat er
veel afstroom is in het tweede jaar. In de vergaderingen is het terugkerend onderwerp van
gesprek en de oudervereniging heeft een bijdrage geleverd aan de communicatie met
ouders door de realisatie van een digitaal bulletin.
Ook zijn is de oudervereniging vertegenwoordigd geweest bij de visie middag waarbij
leerlingen, docenten, en management van school zich hebben gebogen over de huidige en
toekomstige visie.

Tutoring
Om leerlingen die moeite hebben met de stof in de gelegenheid te stellen met oudere
leerlingen te werken aan het verbeteren van hun tools is er het tutoring project. Gedurende
28 weken wordt dit voor ongeveer 30 leerlingen georganiseerd. De oudervereniging draagt
bij aan de vergoeding die de oudere jaars krijgen voor het beschikbaar stellen van hun tijd.
Verdere activiteiten bestuur
Het bestuur vaardigde op passende momenten een vertegenwoordiging af bij diverse
activiteiten:
Op de Open Dag van de school op 6 februari 2019, was er traditiegetrouw een stand van de
Oudervereniging om ouders van mogelijk toekomstige leerlingen te informeren.
Bij de introductieavond voor ouders/verzorgers van de 1e klas op 18 september 2019 heeft
een afvaardiging van de Oudervereniging een toelichting gegeven op de activiteiten van de
oudervereniging, de nieuwe ouders getrakteerd op een hapje en een drankje en ouders
uitgenodigd bij belangstelling zitting te nemen in het bestuur van de oudervereniging.
Terugkerende activiteiten zijn tevens de hapjes en drankjes na afloop van de diploma
uitreiking. De eindexamenkandidaten kregen bovendien een roos aangeboden.
Romegangers kregen in mei 2019 van de oudervereniging de traditionele herinneringsmok,
dit jaar weer met foto van de groep erop afgedrukt.
Er zijn intern voorbereidingen getroffen om de website up-to-date te maken. In het jaar
2019 – 2020 wordt de nieuwe website gerealiseerd.
Contact met het bestuur van de oudervereniging kan gezocht worden via het mail adres:
bestuur@oudervereniging-sgl.nl Uiteraard zijn we blij met opmerkingen, suggesties of
vragen van de ouders.

