
                Ouderraad Gymnasium Celeanum 
 

Notulen ALV 2021 

 

Notulen ALV  
 
Datum: 9 november 2021 
Aanwezig: 10 ouders, 6 leden van de Ouderraad en Frank Dost (rector)  
 
Welkom 
Rob van der Woude, de voorzitter van de Ouderraad, heet iedereen welkom.  
De opkomst is kleiner dan verwacht, maar met het oog op de Corona situatie wel begrijpelijk.  
 
De voorzitter stelt de leden van de Ouderraad voor en vraagt de aanwezige ouders of er bezwaren 
zijn tegen het toetreden van Janke Boerman tot de Ouderraad. Er zijn geen bezwaren en haar 
lidmaatschap is bekrachtigd.  
 
Secretarieel jaarverslag 
Deze is helaas niet geprint om uit te kunnen delen. De voorzitter geeft kort uitleg over de 
activiteiten van de Ouderraad gedurende het afgelopen schooljaar.  
Het secretarieel jaarverslag zal op de website geplaatst worden bij de informatie over de 
Ouderraad.  
 
Financieel jaarverslag 
De voorzitter, die tevens de rol van penningmeester op zich heeft genomen, geeft een toelichting 
op het financieel jaarverslag. Het jaarverslag en de begroting zijn goedgekeurd door de 
kascommissie. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de presentatie van de cijfers. Wel wordt er 
aangegeven dat het veel informatie is om ter plekke te verwerken. Het voorstel wordt gedaan om 
de cijfers en het secretarieel jaarverslag volgend jaar mee te sturen met de uitnodiging voor de 
ALV. Het financieel jaarverslag zal ook op de website geplaatst worden.  
 
Er zijn twee ouders die zich aanmelden voor de kascommissie voor volgend jaar.  
 
Presentatie Peter de Vries over Ouderbetrokkenheid 
Frank Dost, de rector, introduceert Peter de Vries en licht kort toe waarom hij ouderbetrok-
kenheid belangrijk vindt. Hij zoekt naar een balans tussen contact met ouders en de (groeiende) 
autonomie van de leerlingen. De rector vindt het belangrijk dat de school contact heeft met 
ouders en dat de drempel om contact met elkaar te hebben te verlagen. Peter de Vries is al in 
gesprek gegaan met de leden van de OR en de oudergeleding van de MR. Na deze avond hoopt de 
rector nieuwe inzichten te hebben verkregen over hoe hij de ouderbetrokkenheid vorm kan geven 
en waar er vanuit de ouders behoefte aan is.  
 
Vervolgens is er een interactieve presentatie van Peter de Vries, waarbij ouders en rector de 
ruimte krijgen om naar aanleiding van de presentatie met elkaar in gesprek te gaan.  
 
Na afloop van de presentatie wordt Peter de Vries bedankt met een attentie en een bloemetje en 
wordt er nog even nagepraat. Twee ouders melden zich aan als belangstellende voor de 
ouderraad. Zij worden voor de eerstvolgende reguliere vergadering uitgenodigd.  
 
De avond wordt rond 22.00 u afgesloten.  


