Notulen Ouderraad vergadering 10 januari 2017
Aanwezig OR: Andrea ter Veer, , Nimo, Huib Groenewegen, Esmeralda
Sweeris
Aanwezig directie: Frits Aalbregt en John van Beek
Aanwezig MR: Marianne Hendriks
1. Opening
Welkom allemaal. Nika heeft aangegeven te stoppen met de OR.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
- Er zit een verschil van 30 euro tussen de administratie en de ING
rekening. Dit moet nog even bekeken worden.
- Andrea gaat de papieren voor de ING regelen voor Huib.
- Ouderavond met workshop moet worden gepland.
- Inzage in jaarverslag: in maart een mail sturen en voorafgaand aan de
OR vergadering van 7 maart kunnen er vragen worden gesteld.
- We moeten de kascontrolecommissie instellen. Per mail
inventariseren welke ouders dat kunnen doen.

Aanvragen
Aanvraag van de vakgroep Economie en Nederlands van het college
Vos.
Door Rob….zijn bundels gemaakt om in te spelen op de veranderingen van
de eindexamens. Omdat dit leermateriaal is wordt de aanvraag afgewezen.
De vraag kan worden doorgespeeld naar het MT.
- Voor de cultuurkaart wordt na rijp beraad 8500 euro toegekend.
3. Mededelingen penningmeester
660 leerlingen hebben volledig betaald. 287 mensen hebben aangegeven
niet de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.
Huib heeft bijna alles op een rijtje qua financiën.
Esmeralda kijkt overige kosten (mail) na, anders overleg met Andrea.

4. Inventariseren vragen aan schoolleiding en antwoorden
- De verdeling van de cultuurkaart blijft ingewikkeld.
Advies: betaal een vast bedrag of het gemiddelde bedrag. We hebben
besloten tot 8500 euro.
- Aanvraag vakgroep Economie en Nederlands. Hoe staat de directie
hierin?
Antwoord: directie geeft aan dat het leermiddelen zijn. Aan het MT van de
school voorleggen als een volgende stap voor Rob.
- Bianca van ’t Hout heeft 29,50 per leerling aangevraagd en denkt dat
ze dit toegekend heeft gekregen. Ze moet nog bericht krijgen
hierover. Overlegd met Frits over de beste oplossing. De school
betaald het resterende bedrag.
Leerpunt: geen mondelinge toezeggingen doen en als dit toch gebeurt
schriftelijk afhandelen.

5. Vaststellen notulen
Doorgenomen en vastgesteld
6. Mededelingen van de directie VOS
- 1 februari start de locatie op de Albertina Agneslaan. Waarschijnlijk
gaan de middengroepen er heen. Gemeente is volop aan de slag.
- Voor het college vos is een sollicitant aangenomen als conciërge. 9
februari gestart.
- Marijke Joosten gaan naar de Albertina Agneslaan en in de middag
werkzaam op het Lyceum.
- De Informatieronden gaan starten. Dit is met een grote advertentie in
de krant geplaatst.

- De scholenmarkt in Schiedam heeft plaatsgevonden. In Vlaardingen
komt er een markt voor volgend schooljaar. Daar is iedereen heel blij
mee.
- Er loopt een Europese aanbesteding voor de boeken.
- Er loopt een Europese aanbesteding voor schoonmaak.
- Afscheid Frans Breve heeft plaatsgevonden.

7. Mededelingen vanuit de M.R.
Geen mededelingen vanuit de M.R.
Verdeling van OR leden over de bijeenkomsten. januari (Andrea) , 3 april (
Esmeralda) 12 juni moet worden herverdeeld.

8. Rondvraag
9. Sluiting om 21.15
Volgende vergadering is op 7 maart 2017 op de Koninginnenlaan.
Actiepunten:
- Vragen voor toekenningen/afzeggingen mailen (Esmeralda)
- Regelen laatste zaken ING (Andrea en Huib)
Veranderingen op website (Esmeralda)
Mail naar ouders met het jaarverslag
Kascommissie instellen

