
Jaarverslag ouderraad Praedinius Gymnasium, schooljaar 2019-2020.  
 
Samenstelling:  
Rens Snel (voorzitter); Agnes Meijer (penningmeester), Laura Hensen (secretaris), Gijs 
Fehmers (coördinatie contactouderavonden); Harianne Hegge (coördinatie kerstlunch), 
Rosalie Koolhoven (gedelegeerde Praediniusfonds), Chris Stiggelbout (gedelegeerde MR),  
Mascha Bierman en Roel de Haan;  
 
Namens de school: Maurice van Daal (rector); Lynette Vos (conrector).  
 
De ouderraad is het bestuur van deze oudervereniging en vertegenwoordigt als zodanig alle 
ouders. De ouderraad geeft vorm aan de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school 
en kan hen bij voorkomende gelegenheden vertegenwoordigen. Ook beheert zij de financiële 
middelen van de oudervereniging (de ouderbijdrage) De ouderraad vergadert maandelijks in 
aanwezigheid van de rector Maurice van Daal en de conrector Lynette Vos, die beiden 
adviserend lid zijn. Rechtstreeks of via de contactouders worden zaken aan de orde gesteld 
en voorgelegd aan school. Daarnaast fungeert de ouderraad als klankbord voor de 
schooldirectie. De ouderraad delegeert één van de drie ouders die zitting hebben in de 
oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR), momenteel is dit Chris Stiggelbout, die 
ook voorzitter is van de MR. Ook wordt de ouderraad vertegenwoordigd in het bestuur van 
het Praedinius Fonds op dit moment door Rosalie Koolhoven. 
 
De ouderraad vergaderde dit schooljaar zes keer. De thema-avond die in maart gepland 
stond is komen te vervallen vanwege de pandemie. De contactouderavond heeft inhoudelijk 
via e-mail plaatsgevonden. In de vergaderingen van de ouderraad zijn diverse incidentele 
subsidieaanvragen behandeld. Willekeurige voorbeelden uit dit jaar zijn de reis voor de 
sectie Engels, de diploma-uitreiking van klas 6 en de life streaming voor de diploma-
uitreiking. De ouderraad sponsort daarnaast normaal gesproken structureel een groot aantal 
sportieve en culturele activiteiten die evenwel dit jaar maar zeer gedeeltelijk doorgang 
hebben kunnen vinden.  
 
Inhoudelijk hebben wij over verschillende onderwerpen gesproken. Wij spraken, in 
willekeurige volgorde, onder meer over de verbouwing van de school, het ouder- en 
leerlingentevredenheidsonderzoek, over de lerarenstaking in januari, over de uitwisseling 
van leerlingen met een school uit Brussel, over de inhoud van de open dagen, over het 
tevredenheidsonderzoek onder medewerkers en het ziekmelden bij toetsweken. Ook 
spraken wij over de school t-shirts die bij de open dagen worden uitgereikt, de organisatie 
van online lessen en de overgangsregels. Verder passeerde een diversiteit aan dagelijkse 
schoolaangelegenheden de revue. Een delegatie van de ouderraad heeft gesproken met de 
Raad van Toezicht. Dat gesprek ging in belangrijke mate over de profilering en de positie 
van het Praedinius ten opzichte van andere scholen en schoolsoorten binnen het openbaart 
onderwijs in Groningen en over de bijdrage die de “koepel” OOG daaraan kan leveren. 
 
Verreweg de meeste aandacht is dit jaar uiteraard uitgegaan naar de gevolgen van de 
Corona-pandemie voor het onderwijs. De school stond voor grote organisatorische en 
praktische problemen die, aanvankelijk, ad hoc, en later met meer beleid moesten worden 
opgelost. We spraken in dit verband over de inhoud, toegankelijkheid en organisatie van 
online-lessen, de mogelijkheid om de effectiviteit van online-onderwijs te verbeteren, de 



regels met betrekking tot de overgang in Corona-tijd en de planning en organisatie van 
toetsen en herkansingen. Daarbij is in het bijzonder aandacht gevraagd voor de betekenis 
van de cijfers uit de eerste toetsweek voor de decentrale selecties van medische faculteiten. 
 
Op 13 november 2019 vond de algemene ouderavond (de algemene ledenvergadering van 
de ouderraad) plaats, waarbij tijdens het huishoudelijke deel afscheid werd genomen van 
Daphne van der Waard. Benoemd zijn Roel de Haan, Mascha Bierman en Jenny Ritzenhoff. 
De avond vond plaats in combinatie met de contactouderavond, die georganiseerd wordt 
door de ouderraad. Wilfred van Sloten en Marjan Deinum hebben de kascommissie 
voortgezet voor het jaar 2019-2020. 
 
Op 20 december 2019 werd door de ouderraad een kerstlunch georganiseerd voor alle 
docenten en andere personeelsleden van het Praedinius, als blijk van waardering voor hun 
inzet voor onze kinderen.  
 
Meer informatie over de Ouderraad is te vinden op de website van de school: 
https://www.praedinius.nl/deschool/algemeneinformatie/oud/index.html 
 
Rens Snel, november 2020 
 
 


