Jaarverslag 2015-2016 Oudervereniging Coornhert Gymnasium
Het bestuur van de Oudervereniging (OV) kijkt terug op een jaar waarin zij activiteiten
heeft ontplooid en verschillende onderwerpen heeft besproken. Zo was er op 18
november de Algemene Ledenvergadering. Na het algemene deel was het tijd voor Paul
Groos, docent klassieke talen aan het Stedelijk Gymnasium Nijmegen, maar vooral
verhalenverteller. Hij vertelde de oude verhalen van Ovidius in een nieuwe context met
een knipoog naar het heden. Zo mochten wij een beetje proeven van de klassieken die
onze kinderen tijdens hun klassieke opleiding krijgen voorgeschoteld.
De OV was dit jaar ook weer aanwezig tijdens de open dag, de voorlichtingsmiddag voor
de nieuwe brugklassers en hun ouders en de eindexamenborrel.
Tijdens de (zeven) OV vergaderingen zijn vele onderwerpen besproken, zoals
bijvoorbeeld de invoering van een wettelijke basis voor de cum laude regeling, de
diverse schoolreizen, zoals de talenreis en de Ardennenreis en de kosten daarvan, het
toetsingsbeleid, normatief of summatief, knelpunten bij individuele vakken,
leermiddelen, de "rode draden" van de school, de activiteiten van de
Medezeggenschapsraad (MR), de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en
de Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia (LOZG), OV-speerpunten 2015-2016 en
diverse OV-subsidies aan bijvoorbeeld de schoolband en de debatclub.
Een bijzondere sponsoring betrof die aan de debatconferentie CoMun, Coornhert Model
United Nations. Vier leerlingen van het Coornhert hebben dat evenement, dat in januari
2016 in het Huis van de Stad plaatsvond, in het kader van hun profielwerkstuk
georganiseerd. Leerlingen uit binnen en buitenland speelden een vergadering van de
Verenigde Naties na. Het was een groot succes.
Ook heeft de OV het mogelijk gemaakt dat Ewoud Sanders, taalhistoricus en journalist
bij NRC Handelsblad, leerlingen van klas 4 wegwijs maakte in het zoeken op het internet.
Evenals voorgaande jaren werd tijdens de plechtige uitreiking van de diploma's de
abituriënten de door de OV aangeboden penning en jaarboek overhandigd. Met de
daarna door de OV verzorgde borrel werd voor hen de middelbare schooltijd afgesloten.
Eén keer per jaar komt Hellen Snoek, namens de ouders lid van de
Ondersteuningsplanraad (OPR), in de vergadering een toelichting/update geven. De
notitie die zij daarvoor opstelt, is te vinden op de website van de OV. Informatie over de
OPR is te vinden op de website van de school.
De meeste aandacht werd dit jaar besteed aan de totstandkoming van het schoolplan
2016-2020, waaraan ook de OV een grote input mocht leveren. Op 8 december 2015 zijn
er ouderpanelgesprekken gevoerd. Net als bij een resonansavond zijn er per jaarlaag
een aantal ouders uitgenodigd. Onder leiding van de contactouder is er gedurende een
uur over verschillende onderwerpen gediscussieerd. De uitkomsten van die discussie is
teruggekoppeld aan de makers van het schoolplan. Bijna elke vergadering stond het
concept schoolplan op de agenda. Tijdens de vergadering van 5 april 2016 werden de
puntjes op de i gezet. Eén van de weinige gedrukte exemplaren van het schoolplan werd
tijdens de vergadering van 22 augustus 2016 aan de voorzitter overhandigd.

In januari heeft de Coornhert Academie (CA) een andere vorm gekregen. De CA is niet
alleen actief met het organiseren van een verbredings cq verdiepingsprogramma voor
onderbouwleerlingen, maar ook met de organisatie van lezingen, cursussen en
workshops voor ouders en andere belangstellenden. De activiteiten van de CA heeft de
OV doen besluiten om haar tweejaarlijkse Netwerkbijeenkomst niet te doen
plaatsvinden.
Aan het begin van het schooljaar hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van
Marc Ruijten, aangezien zijn zoon zijn schoolloopbaan elders is gaan voortzetten. Marc
beheerde onze website. Wij hebben na de ALV echter ook een nieuw lid mogen
begroeten. Marc Bontekoe heeft de vacante plaats van contactouder klas 5 (inmiddels 6)
ingenomen.
Met veel dank voor hun jarenlange inzet heeft het bestuur afscheid genomen van Emiel
Wubben, Dorien Veelenturf en Petra Luijkx. De afgelopen drie jaar was Emiel voorzitter
van de OV. Onder zijn leiding zijn de herziene statuten en huishoudelijk reglement
vastgesteld. Dorien is drie jaar lang secretaris geweest en heeft de banner van de OV
ontworpen en laten maken. Petra heeft de afgelopen drie jaar het secretariaat voor haar
rekening genomen. Petra zullen wij nog regelmatig op school tegenkomen, gezien haar
betrokkenheid bij de CA.
In de aanloop van het nieuwe schooljaar hebben vier ouders van leerlingen in het eerste
leerjaar aangegeven na te denken over een bestuurslidmaatschap. Zij hebben als
belangstellenden een OV vergadering bijgewoond. Wij zijn blij dat drie van hen hun
belangstelling al dit jaar willen omzetten in een bestuurslidmaatschap. Het bestuur wil
hen, Liane Baltus, Fia Stabel en Esther van der Werff, naast eerdergenoemde Marc
Bontekoe, tijdens de ALV als bestuurslid voordragen.
Ook dit lopende schooljaar wil het bestuur namens en tevens voor u actief zijn. Uw
betrokkenheid bij de activiteiten van het bestuur wordt zeer op prijs gesteld. De website
van de oudervereniging houdt ouders gedurende het jaar op de hoogte van de
activiteiten. Uw vragen en suggesties, ingebracht via de contactouders per leerjaar of via
de website van de oudervereniging, worden op prijs gesteld.
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