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                                           Verslag vergadering Ouderraad  

Lentiz Dalton MAVO & Het Groene Lyceum  

d.d. 17-06-2020 

 
Aanwezig: 

 

Annemarie Poel (voorzitter), Frans v.d. Sman (directie), Ben Vrolijk 

(team), Ilse Verkade (team), IJsbrand Eikelenboom, Diante Loran, 

Nathalie Bol, Marianne vd Wel en Sandra Oskam (verslag) 

 

Afwezig:   

 

Agendapunt: 

 

Wat is er besproken: 

 

Actie: 

 

1. Opening 

 

 

Vergadering wordt geopend en iedereen wordt van harte welkom 

geheten. 

 

 

2. Vaststellen agenda 

en mededelingen 

 

Agenda wordt vastgesteld. 

 

 

3. Goedkeuren verslag 

d.d 20-05-2020 

 

De notulen zijn goedgekeurd. 

 

 

 

 

4. Samenstelling 

Ouderraad 2020-2021 

 

a. Marianne heeft aangegeven toe te willen treden tot de Ouderraad. 
Zij zal de Lief & Leed voor haar rekening nemen. 

b. Jeroen van Dijk is enthousiast en zal er bij Annemarie nog op terug 
komen of hij zich aan wil sluiten bij de Ouderraad. 

c. Vwb de ouderavond op 7 juli zal er een brief naar Femke gemaild 
worden. De Ouderraad heeft nog steeds behoefte aan versterking, 
liefst een ouder vanuit de Mavo zodat we in evenwicht zijn. 

 

 

 

 

 

Annemarie 

 

5. Wat gebeurt er op 
school? 

 

a. De leerlingen pakken de 1,5 mtr school goed op. Er zal nog 

een formulier richting ouders/leerlingen gaan om te peilen hoe 

men de afgelopen periode ervaren heeft. Tijdens deze 

vergadering werd ook de mening van de Ouderraad ouders 

gevraagd. Hoe hebben zij de afgelopen tijd ervaren? Vwb het 

online les krijgen zien de ouders van de Ouderraad dit als een 

goede voorbereiding op het HBO. Verder zijn de ouders van 

mening dat de momenten met de docenten ook belangrijk zijn. 

De schoolleiding is van mening dat de afgelopen periode ook 

mooie dingen heeft opgeleverd en zou het zonde vinden als 

we weer terug gaan naar “het oude”. Na inventarisatie bij 

ouders en docenten zal er een plan gemaakt worden hoe 

verder na de zomervakantie. E.e.a. ook afhankelijk van wat er 

24-6 door de overheid gemeld gaat worden. 

b. Complimenten aan school vwb de uitreiking van de voorlopige 

cijferlijsten. De wijze waarop dit is gebeurd is erg positief 

ontvangen.  

c. Er is besloten om de ouders terug te betalen vwb de 

schooluitjes. Dit om verwarring te voorkomen. 

d. Vwb de diploma uitreiking zal er een filmpje op de site 

verschijnen waarin Frans de leerlingen toespreekt en de 

docenten afscheid nemen van de leerlingen. In koppels zullen 

de docenten bij de geslaagden langs gaan om het diploma en 

de daarbij behorende presentjes uit te reiken. Tijdens deze 

vergadering is er besloten de examencadeautjes uit te breiden 

met een bijdrage van de Ouderraad. 

e. Vwb het formatieplan 2020-2021 zijn er nog wat plekken in te 

vullen. In principe waren alle vacatures ingevuld maar op het 

laatste moment zijn er toch nog docenten afgevallen. 

f. PTA/PTO moet op de agenda blijven. Begin september zal er 

door de Ouderraad naar gekeken worden. 
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g. Femke werkt nog aan de schoolgids 2020-2021. Concept van 

de schoolgids komt nog richting de Ouderraad en gaat de 

volgende vergadering op de agenda. 

 

6. Aanvragen 
ouderbijdrage 

 

Aanvragen vwb 3d printer en buitenschoolse activiteiten liggen 

momenteel stil. In november hebben we hopelijk een beter beeld en 

zal er gekeken worden of het meegenomen wordt naar 2021. 

Dit jaar worden wel alvast de examencadeautjes voor volgend jaar 

aangeschaft. 

 

 

 

 

 

 

7. Sluiting van het 

schooljaar 2019-2020 

a. Tijdens deze vergadering hebben wij afscheid genomen van 

Nathalie en Diante. Frans heeft ze bedankt voor hun inzet voor de 

Ouderraad. Dit uiteraard met de daarbij behorende presentjes.  

 

b. Er wordt gekeken of bij een evt. volgende Corona uitbraak de 

vergaderingen online gehouden kunnen worden. 

 

c. In september staat het jaarlijkse etentje gepland ( zonder 

vergadering ) 

 

 


