
Jaarverslag Ouderraad Praedinius september 2021 - november 2022 
 
 
Beste ouders en verzorgers1, 
 
U bent automatisch lid van de Oudervereniging als u een kind op het Praedinius Gymnasium heeft. 
Een hoog percentage ouders betaalt een bijdrage aan de Oudervereniging. De Ouderraad is het bestuur 
van deze vereniging en beheert deze gelden en vergadert over de projecten, reizen, culturele 
activiteiten en andere bestedingen van dit geld. Daarover wordt 10 keer per jaar vergaderd. 
 
U vindt in dit document een verslag van de manier waarop de Ouderraad uitvoering heeft gegeven aan 
deze taken. 
 
Vooraf de volgende wens voor het komende jaar: in de coronaperiode zijn veel waardevolle banden 
verwaterd. Het was niet meer mogelijk activiteiten op school te ontplooien, lezingen te organiseren, te 
vergaderen of borrelen. We hopen dat ouders die daaraan willen meedoen de Ouderraad opzoeken met 
hun ideeën en initiatieven. Degenen die in de afgelopen jaren zijn gekomen hebben de goede 
samenwerking tussen ouders, schoolleiding en docenten minder kunnen ervaren dan de ouders die 
leerlingen hebben in de bovenste jaarlagen. Dat betekent ook dat er ruimte is om aan de samenwerking 
en goede band een nieuwe invulling te geven. We hopen van harte dat iedereen daaraan wil bijdragen! 

Leden van de Ouderraad 
Formeel heeft de Ouderraad maximaal 9 leden. 
De Ouderraad heeft in november 2022 8 leden: Rosalie Koolhoven (voorzitter), Roel de Haan 
(penningmeester), Clemens van der Klaauw (secretaris), Mascha ten Doeschate, María-José Peset 
Llopis, Yijin Ren, Saskia van Goor en Heike Rothkegel. Er is plek voor één nieuw lid. 
In november 2021 heeft de Ouderraad afscheid genomen van Rens Snel als voorzitter en Chris 
Stiggelbout en vier nieuwe leden welkom geheten.  
Bij de ALV van november 2022 neemt de Ouderraad afscheid van Laura Hensen en Sietske Mulder. 
Wij bedanken allen voor hun actieve betrokkenheid en inzet.  

Uitwisseling met schoolleiding 
Voormalig rector Maurice van Daal en de conrector Lynette Vos kwamen sinds jaar en dag samen 
naar de vergaderingen van de Ouderraad. Zij brachten de ouders op de hoogte van verschillende 
schoolaangelegenheden. Onderwerpen die besproken werden waren het bestuurstoezicht, 
kwaliteitsonderzoeken, leerlingtevredenheidsonderzoeken en oudertevredenheidsonderzoeken, 
cijferloos lesgeven, NPO-gelden etcetera. 
Sinds het afscheid van Maurice van Daal in oktober 2021 heeft Lynette Vos alle vergaderingen 
bijgewoond en de Ouderraad zoveel mogelijk op de hoogte gehouden. In het nieuwe schooljaar 2022-
2023 wisselen Lynette, Mathijs de Vroome en de nieuwe conrector Alderik Visser elkaar af. 

Uitwisseling met MR 
Traditiegetrouw was er een nauwe uitwisseling tussen de MR en de Ouderraad. De Ouderraad die in 
essentie bestaat uit gekozen leden, leverde een lid aan de MR. Dat ‘ouderlid’ werd de voorzitter van de 
MR, in plaats van een leerling of docent.  
In de loop van het schooljaar 2021-2022 is deze uitwisseling en samenwerking verloren gegaan. Het 
bleek, hoewel de schoolleiding, docenten, leerlingen en ouders eraan gehecht waren deze 
samenwerking niet in lijn met de Wet op de MR. Een groot deel van het jaar is daardoor geen 
uitwisseling geweest tussen de MR en de Ouderrad wat de Ouderraad zeer betreurt. Er is via informeel 
contact een begin gemaakt met het versterken van de uitwisseling. De Ouderraad hoopt dat in dit jaar 
de samenwerking hersteld kan worden door niet een lid van de Ouderraad af te vaardigen naar de MR, 
maar omgekeerd een ouder uit de MR lid te maken van de Ouderraad. 

 
1 Hierna schrijven we omwille van de leesbaarheid alleen ouders, waarbij natuurlijk ook de verzorgers zijn 
bedoeld. 



Uitwisseling met ouders  
Twee keer per jaar organiseert de Ouderraad de contactouderavond. Iedereen kent ze wel, de 
contactouders. Aan het begin van het schooljaar bieden twee ouders aan om contactouder te zijn. In 
sommige klassen organiseren deze contactouders borrels, in andere klassen blijft het contact beperkt 
tot de tweejaarlijkse mailmomenten. De contactouders mailen of appen in principe naar alle ouders uit 
een klas om informatie op te halen over hoe het gaat. Tijdens de contactouderavond zit een lid van de 
Ouderraad de avond voor waarbij een lid van de schoolleiding en de contactouders vragen en 
antwoorden uitwisselen over het reilen en zeilen. Het zijn voor ouders en de schoolleiding waardevolle 
momenten om breedgedragen onduidelijkheden en problemen en successen te bespreken. 

Lezing voor ouders  
De Ouderraad organiseerde altijd een of twee lezingen per jaar voor de ouders in de kantine. Door 
corona is dat lastiger geworden. In het voorjaar heeft een de orthopedagoog van school ter vervanging 
van de lezing een online presentatie gegeven over de resultaten van onderzoeken naar geluk en welzijn 
onder leerlingen. Ze vertelde over eenzaamheid en prestatiedrang en gaf vanuit haar voormalige werk 
als pedagoog/begeleider tips aan ouders om het gesprek over stress en geluk te voeren met de 
kinderen. 
Als altijd verwelkomt de Ouderraad ideeën van ouders (en hun vrienden/collega’s/kennissen) die zelf 
graag hun kennis en ervaring willen delen in een lezing. Op een oproep van september 2022 meldden 
zich ouders met bijzondere expertise om hieraan bij te dragen. 
Hiervoor geldt: meer lezingen per jaar ondersteunen we ook. 

Stroomlijning subsidieaanvragen 
Zowel de Ouderraad als het Praediniusfonds beheren gelden die aan activiteiten voor de leerlingen 
mogen worden besteed. Voor docenten is het soms onbekend welke weg te volgen is en dat er 
subsidiemogelijkheden zijn. Deze subsidiemogelijkheden moeten bovendien aan een groot aantal 
leerlingen beschikbaar komen, dus niet elk uitje is subsidiabel. 
Om de subsidiemogelijkheden te verduidelijken en de subsidieaanvragen succesvol te laten verlopen, 
heeft de Ouderraad in december 2021 een stappenplan gecommuniceerd met de docenten. De 
Ouderraad heeft ook docenten geënthousiasmeerd om leerlingen om initiatieven te vragen. Want ook 
leerlingen kunnen zelf initiatief nemen, als ze maar de steun hebben van een docent die wil begeleiden 
en goedkeuring van de schoolleiding hebben. Langs deze weg heeft de Ouderraad bijvoorbeeld enige 
jaren geleden de fitnesskelder, opgericht door leerlingen zelf, gesubsidieerd. 

Bijdrage muziekapparatuur 
De Ouderraad heeft op een subsidieverzoek bijgedragen aan de aanschaf van muziekapparatuur die 
gebruikt wordt bij feesten, in de bandjeskelder, bandjesavonden en presentaties met elektrisch 
versterkte muziek. De apparatuur wordt beheerd door een docent en een groep leerlingen die 
betrokken is bij de opbouw van het podium en het aansluiten van de techniek. 

Bijdrage uitwisseling Duits 
De Ouderraad heeft een subsidie van € 360 toegekend aan de leerlingen die het vak Duits volgen. Zij 
zijn een dag op bezoek gegaan bij het Teletta-Groß-Gymnasium in Leer. Met dit gymnasium wordt al 
langer contact onderhouden en aan culturele uitwisseling gedaan. Leerlingen doen bijvoorbeeld mee 
aan een traditionele Ostfriesische theeceremonie en praten met leerlingen uit Duitsland.  

Bijdrage sportieve activiteiten 
- digitale klokken gymlokalen en sportdagen 
De Ouderraad heeft met € 800 bijgedragen aan digitale klokken voor de gymlokalen die met mobiele 
telefoons worden bediend. Ze hebben een stopwatch-, timer-, scorebord- en klokfunctie, worden 
gekoppeld aan de muziek zodat fitness-gerichte lessen en fancy sportdagen met muziek gemakkelijkte 
organiseren zijn en soepel verlopen.  
- zwemmen 
De sectie Lichamelijke Opvoeding heeft tijdens de gymlessen een zwemuitje georganiseerd voor 
jaarlagen 3 t/m 5. 



 

Kerstlunch 
Ook in december 2021 – net als in 2020 - is de traditionele kerstlunch die de Ouderraad voor de 
docenten en het ondersteunend personeel bereidt niet doorgegaan. Wel stuurden we namens de ouders 
alle docenten een mooie kerstkaart. In 2022 hopen we dat de kerstbrunch weer plaats zal vinden. Via 
een brief deden we in oktober 2022 een oproep aan ouders die ons willen helpen met bakken en de 
kantine in kerstsfeer brengen. We kregen daarop drie reacties van behulpzame ouders. 

LHBTIQ+ awareness 
In december 2021 was een actiegroep op school actief om aandacht te vragen voor inclusiviteit. De 
leerlingen van deze actiegroep hebben regenboogarmbandjes uitgedeeld. Zij hebben daarvoor € 275 
subsidie gevraagd en gekregen. 

Verbouwing mediatheek 
Er is een grote verbouwing gefinancierd door de Ouderraad. Dat is een duurzame investering die alle 
leerlingen ten goede komt: meer uitnodigende samenwerkplekken en zicht op boeken, enkele 
stiltewerkplekken.  

Erasmus-project 
De Ouderraad heeft een Erasmus-project mogelijk gemaakt voor 15 leerlingen en 3 docenten in 
Oldenburg. Het ging om een uitwisseling met Duitse uitwisselingsleerlingen en hun docenten. Ze zijn 
naar het ‘Edith-Russ-Haus’, een museum voor mediakunst geweest en hebben een city-game gedaan.  

Werving leden Praediniusfonds  
Een van de taken van de Ouderraad is het werven van leden (oud-docenten, ouders en leerlingen) voor 
het Praediniusfonds. Na de werving in oktober 2022 is er een nieuw lid voor het Praediniusfonds 
gekozen. 
 
 
Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij ouderraad.praedinius@o2g2.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, namens de leden van de Ouderraad, 
 
Rosalie Koolhoven 
voorzitter 2021-2022 


