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Over het bestuur 
 
Het bestuur van de Oudervereniging van het Coornhert Gymnasium bestond afgelopen jaar 
uit Liane Baltus (voorzitter), Chantal den Ouden (secretaris), Günther Stalenberg 
(penningmeester), Fia Stabel, Margrethe Skeie, Marianne van Willigen, Mary Steverink, 
Frederiek van Wickeren, Eleonore Karman, Darid Zouaoui, Rochita Ruiz en Egbert 
Siemonsma.  
 
Dit jaar verlaat Chantal den Ouden de Oudervereniging omdat haar zoon afgelopen 
schooljaar zijn diploma gehaald heeft. Frederiek van Wickeren is bereid de daardoor vacante 
functie van secretaris te vervullen. Wij bedanken Chantal voor haar inzet en werk van de 
afgelopen jaren. Ze was een echte steun en gezien haar jarenlange deelname aan de 
Oudervereniging ook een vraagbaak voor de ouders uit het bestuur.  
 
Schoolontwikkelingen/schoolplan 
 
De Oudervereniging praat met de school over de ontwikkelingen op school.  Mevrouw J. 
Cramer is het vaste aanspreekpunt voor de Oudervereniging. We signaleren niet alleen 
knelpunten bij onze eigen kinderen, via ouders van schoolgenoten krijgen we op grotere 
schaal input. Dat kunnen zowel grote als kleine onderwerpen zijn. Zo kwam begin van het 
schooljaar 2019/2020 bijvoorbeeld Som today ter sprake op de vergadering, omdat er een 
wijziging in het programma was doorgevoerd, wat voor een paar hindernissen gezorgd heeft.  
 
De invoering van het Kern- en keuzerooster is door ons op de voet gevolgd. We 
constateerden dat de kinderen enthousiast zijn over het zelf kunnen kiezen van hun 
programma, maar dat het zeker in het begin nog niet helemaal duidelijk was hoe het werkt 
en hoe de leerling het beste gebruik kan maken van het rooster.  
 
Bij de evaluatie in de eerste maanden van het schooljaar 2019-2020 bleek dat veel leerlingen 
ervoor kozen zelfstandig te werken tijdens keuzevakuren. Ook bleek dat sommige 
keuzevakken snel vol zaten, waarbij in een aantal gevallen de keuze voor een docent 
doorslaggevend was. De vraag was of dat verstandig is. Ook de opmerkingen van docenten 
ten aanzien van het nieuwe rooster is gedeeld met de Oudervereniging. Het onderwerp is 
een terugkerend agendapunt geweest tijdens onze vergaderingen. 
 
De Oudervereniging wordt elk jaar meegenomen door school in de zogeheten ‘Rode 
Draden’, het afgeleide jaarplan 2019/2020 vanuit het Schoolplan 2016-2020.  We besteden 
daar een groot deel van een bijeenkomst aan om te horen wat de ontwikkelingen zijn en 
aandachtspunten voor school en docenten. Komend schooljaar wordt gewerkt aan een 
nieuw Schoolplan waar we als Oudervereniging betrokken bij worden. 
 
Halverwege het schooljaar kwam corona op. De laatste vergaderingen van de 
Oudervereniging is uitgebreid gesproken over de overgang van op school les krijgen naar 



thuis online lessen volgen. We hebben gesproken over structuur in de lessen, de kwaliteit 
van de lessen, welke waarborgen er zijn dat kinderen met voldoende kennis overgaan naar 
het volgende leerjaar. Wat de gevolgen zijn voor de eindexamens, aandacht voor hoe 
leerlingen de lockdown ervaren hebben, etc. Omdat de impact van corona groot is op school 
hebben we begin juni een extra vergadering belegd. We hebben onze zorgen voor de 
leerlingen kunnen inbrengen en we zijn door de school goed meegenomen in de stand van 
zaken.   
 
Besteding gelden 
 
De begroting van afgelopen jaar (2019-2020) en de conceptbegroting voor komend jaar 
worden voor bespreking in de ALV ingediend. De kascontrole is gepland op 9 november, 
daarna ontvangt u de financiële stukken. Een aantal punten lichten we in dit verslag alvast 
uit. De volledige begroting vindt u in de bijlage van de e-mail die op 10 november 
aanstaande wordt verstuurd. 
 
Vanuit de Oudervereniging hebben we de leerlingen die geslaagd zijn voor het eindexamen 
weer een herdenkingspenning aangeboden. De borrel die we normaal gesproken na afloop 
van de diploma-uitreiking aanbieden is door de Corona maatregelen helaas niet doorgegaan. 
De school kwam door corona voor o.a. extra kosten bij de diploma-uitreiking te staan. 
Besloten is dat we als Oudervereniging de school hebben gesteund in die kosten. 
 
Leerlingen hebben de mogelijkheid een verzoek in te dienen bij de Oudervereniging om geld 
voor de aanschaf van benodigdheden. Afgelopen schooljaar kwam bijvoorbeeld het verzoek 
om portofoons. Gezien de bredere gebruiksmogelijkheden van het materiaal voor de gehele 
school hebben we het verzoek ingewilligd.  
 
Website 
 
Afgelopen schooljaar hebben we de website onder handen genomen. Alle relevante 
informatie over de Oudervereniging vindt u daar. Ook publiceren we regelmatig een 
nieuwsbericht, bijvoorbeeld wanneer we ouders zoeken voor specifieke onderwerpen waar 
we als Oudervereniging inspraak hebben op school. We nodigen u van harte uit om een 
kijkje te nemen:  
http://www.ovcoornhert.nl 
 
Uitnodiging aan alle ouders 
 
Normaal gesproken stelt de Oudervereniging zich elk schooljaar in juni voor tijdens de 
introductiebijeenkomst voor nieuwe ouders. Door corona heeft deze bijeenkomst helaas 
niet plaatsgevonden. Afgelopen september heeft Rochita Ruiz de Oudervereniging 
geïntroduceerd tijdens de ouderavond van de eerstejaars. Er hebben zich daarna helaas nog 
geen ouders van eerste klas leerlingen aangemeld bij de Oudervereniging. We kunnen 
daarom geen nieuwe bestuursleden voorstellen tijdens de Algemene leden vergadering.  
 
De uitnodiging aan de ouders van klas 1 om aan te sluiten bij de Oudervereniging blijft staan. 
Het is belangrijk voor onze vereniging en voor de school om betrokken ouders te hebben. 
Uiteraard zijn alle ouders van leerlingen van onze school welkom bij iedere vergadering van 
de Oudervereniging.  

http://www.ovcoornhert.nl/


De Oudervereniging komt circa 6 keer per jaar bijeen. De datums zijn te vinden op onze 
website. U bent van harte welkom! Stuur ons een e-mail 
(ov.coornhert.gymnasium@gmail.com) welke datum(s) u van plan bent te komen. U krijgt 
dan vooraf de vergaderstukken. 
 
Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Coornhert Gymnasium 
 
We zijn gewend het programma van de Algemene Leden Vergadering aan te kleden met een 
workshop of een lezing die gegeven wordt door een derde partij. Afgelopen jaar werd dit 
programmaonderdeel in gevuld door Ezra Windhorst van Surelock. Zijn presentatie ging over 
cybercriminaliteit. De bij de vergadering aanwezige leerlingen (die nadrukkelijk uitgenodigd 
werden voor de presentatie) gingen al snel in een levendige discussie met de heer 
Windhorst. 
 
Gezien alle coronamaatregelen is het logisch dat de ALV dit jaar online plaatsvindt. Als 
bestuur hebben we besloten om het aanvullende programma dit jaar te laten vervallen.  
U bent van harte uitgenodigd om de ALV op 12 november 2020 online bij te wonen en uw 
vragen naar aanleiding van dit verslag op deze avond aan ons te stellen. 
 
Namens het bestuur van de Oudervereniging van het Coornhert Gymnasium, 
 
Liane Baltus 
Voorzitter 
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