Jaarverslag Ouderraad (OR) Schooljaar 2015-2016

De ouderraad bestond uit de volgende leden:
•
•
•
•
•

Jacqueline Simonis (voorzitter)
Désirée Lallemand (secretaris)
Veronique Meijer (penningmeester)
Lisette Helderman
Linda Poot (inkomend)

Als schoolleiding nam Frans vd. Sman (directeur) aan elke vergadering deel en namen Ursula van Rest en Wendy
Enthoven (teamleiders) beurtelings deel aan de vergaderingen. De derde teamleider (bovenbouw) heeft voor Kerst
reeds te kennen geven ermee te willen stoppen. Er is besloten met de 2 overgebleven teamleiders het schooljaar af
te maken en de taken opnieuw te verdelen. Tevens is er een herstructurering in de organisatie tot stand gekomen,
waarmee men schooljaar 2016-2017 aan de slag gaat. Er is dit schooljaar 8 keer vergaderd en de vergaderingen
vonden plaats in de avond op school. Alle vergaderingen zijn positief verlopen en de gevoerde discussies zijn vanuit
een positief kritische houding naar elkaar gevoerd. Aan het eind van het schooljaar hebben 3 nieuwe leden zich
aangemeld voor de ouderraad voor schooljaar 2016-2017.
Met ingang van het schooljaar is Linda Poot toegetreden tot de Ouderraad. Zij zal volgend jaar de huidige
penningmeester vervangen, aangezien deze haar functie aan het eind van dit schooljaar zal neerleggen vanwege
examen dochter. Ook de huidige secretaris heeft aangegeven haar taak aan het einde van het schooljaar neer te
leggen. Lisette Helderman zal deze taak op zich gaan nemen. Doel voor dit schooljaar is 2 nieuwe kandidaten te
werven voor schooljaar 2016-2017.
Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
-

-

De ontwikkelingen van SOM-Today zijn op de voet gevolgd en besproken. Tevens nemen 2 leden van de
ouderraad zitting in de werkgroep SOM-Today.
TweeTalig Onderwijs (TTO), Anglia-examen naar hoger niveau brengen.
Elos visitatie. De school wordt tijdens deze visitatie beoordeeld over wijze van internationalisering binnen de
school. School heeft dit jaar als tweede school van Nederland het Senior-certificaat behaald.
Het Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor de bovenbouw en PTO voor de onderbouw werd door de
schoolleiding gepresenteerd en is door de ouderraad goedgekeurd.
Het Jaarverslag Vertrouwenspersoon is besproken.
De Ouderbijdrage is met instemming van de ouderraad vastgesteld.
Voor de besteding van de Ouderbijdrage en het Noodfonds is beleid gemaakt en dit wordt jaarlijks aan de
OR ter instemming overlegd.
De ontwikkelingen van Het Groene Lyceum werden op de voet gevolgd. Er gaat met ingang van het
schooljaar 2016-2017 een 6-jarige opleiding komen, waarin in het 3e leerjaar ingestroomd kan worden van
MAVO/HAVO (indien aan de gestelde toelatingseisen wordt voldaan). Tevens wordt gezocht naar uitbreiding
voor de ouderraad voor schooljaar 2016-2017 met minstens 1 ouder van een HGL-leerling.
Vaststelling Buitenschoolse Activiteiten zijn besproken: er is een aanvraag binnengekomen voor de
tweedaagse schoolreis examenklas MAVO, het budget was niet toereikend en de organisatie wil graag een
verhoging van het huidige budget. Tevens is voor de gymsectie een eenmalige bijdrage toegezegd om
externe activiteiten te faciliteren vanwege het tekort aan gymlokalen als gevolg van de ontstane groei
binnen school.
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