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JAARVERSLAG OUDERRAAD: SCHOOLJAAR 2017 - 2018
De Ouderraad van Het Goese Lyceum, locatie Oranjeweg, behartigt de belangen van de ouders en
leerlingen in schoolzaken en bevordert de contacten tussen school en ouders.
De Ouderraad bestond het vorige schooljaar uit 9 enthousiaste ouders uit verschillende geledingen van de
school, die één of meer leerlingen op Het Goese Lyceum, locatie Oranjeweg hebben of hadden. De
ouderraad heeft totaal 8 x vergaderd. Na het interne overleg van de Ouderraad, schuift de rector aan bij de
vergaderingen, of bij haar afwezigheid een ander lid van de schoolleiding. Tijdens de vergaderingen komen
onderwerpen aan de orde die u en onze kinderen aangaan. Het afgelopen schooljaar zijn o.a.
onderstaande onderwerpen besproken:
- Taakverdeling Ouderraad en vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad (MR) en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
- Roosterproblematiek (helaas een vaak terugkerend onderwerp in het schooljaar).
- Correcte toepassing van het dyslexie- en dyscalculie-protocol (inclusief het gebruik van Kurzweil).
- Organisatie theatervoorstelling voor de leerlingen (thema: outing - anders zijn).
- De jaaragenda van school, inclusief het toets-rooster, de proefwerkweken etc.
- De financiën van de Ouderraad, inclusief het vaststellen van de hoogte van de vrijwillige
ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar.
- Onderwerpen, die zijn geagendeerd en/of besproken in de MR en GMR.
- Het (on-)juiste gebruik van Magister door de docenten.
- Het reis- en excursiebeleid van de school en de daarmee samenhangende kosten.
- De introductie van de richting versneld en verrijkt.
- De wijze waarop de nodige informatie wordt verstrekt aan de ouders.
- Het assortiment (inclusief prijs en kwaliteit) en de drukte bij de kantine.
- Resultaten van individuele vakken, leerjaren, richtingen etc.
- Lesmethodes, gebruik van digitale leermiddelen en overige zaken die specifiek met het lesgeven te
maken hebben (bijvoorbeeld de lessen Grieks en Latijn op Het Goese Lyceum, in samenwerking
met het Ostrea).
- Het functioneren van de (nieuwe) website van Het Goese Lyceum en het actueel houden van de
bijdrage van de Ouderraad op de website.
- Het ‘verbannen’ van de mobiele telefoon uit de klas.
- Individuele vragen van ouders over allerhande algemene en specifieke onderwerpen.
Naast bovenstaande onderwerpen heeft de Ouderraad het vorige schooljaar een belangrijke beslissing
genomen om de Stichting Ouderraad Het Goese Lyceum op te heffen. De reden hiervoor is naast het
vervallen van de administratieve wijzigingen bij de Kamer van Koophandel en de bank (inclusief de hoge
kosten voor de zakelijke bankrekening), het vervallen van de noodzaak voor het organiseren van een
jaarvergadering en de kascontrole. De jaarvergaderingen werden de laatste jaren (op een uitzondering na)
slecht bezocht, terwijl daar steeds hoge kosten voor werden gemaakt. Het controleren van de financiën van
de Ouderraad mag momenteel niet meer door een vrijblijvende commissie gebeuren, maar moet door een
accountant plaatsvinden (mede omdat de vrijwillige ouderbijdrage door school geïnd wordt en daar
-tijdelijk- op de grootboekrekening van de ouderraad staat). Bij het besluit om de stichting officieel op te
heffen is wel een document samengesteld, waaraan de Ouderraad zich ieder jaar opnieuw moet
conformeren en waarin staat aangegeven welke doelen de Ouderraad nastreeft, die voorheen waren
opgenomen in de statuten van de stichting. De Ouderraad stopt dus niet met haar activiteiten, maar gaat
onverminderd voort op basis van haar oorspronkelijke doelstellingen.
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Ook het afgelopen schooljaar heeft de Ouderraad de school ondersteund in het (zelf) organiseren en
financieren van activiteiten die ten behoeve van de ontwikkeling van de leerlingen zijn en die niet vanuit de
reguliere middelen en vanuit de organisatie van de school zelf gerealiseerd kunnen worden. Onderstaande
activiteiten zijn het vorige schooljaar gefinancierd door de Ouderraad:
- Het fotojaarboek voor de eindexamenkandidaten.
- Het thuisblijfproject.
- Theatervoorstellingen voor de leerlingen (OUT, Kunstencentrum Vlaams Fruit).
- Nieuwjaarstraktatie personeel Het Goede Lyceum, locatie Oranjeweg.
- Traktatie voor de bezoekers van de open dagen van Het Goede Lyceum.
- Sponsoring profielwerkstukken (PWS).
- Appeltje-voor-de-dorst (‘De Gezonde Schoolkantine’).
- Bijdrage voor de musical Peter Pan (foto- en filmreportage).
- Kunstwerk (plant / boom) in het atrium.
Totaal is het vorige schooljaar € 11.390,-- ontvangen als vrijwillige ouderbijdrage. Samen het saldo van de
bankrekening en het saldo op de grootboekrekening komt dit neer op een bedrag van € 23.648,--. Het
vorige schooljaar is van dit bedrag is totaal € 19.279,-- besteed. Dit resulteert in een positief saldo van
€ 4.369,-- (incl. btw).
Tot slot:
Wilt u betrokken zijn bij de school van uw kind en hebt u belangstelling voor deelname aan de ouderraad,
neem dan contact op via: ouderraad.GLLO@pontes.nl.
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