Jaarverslag van de ouderraad (OR) van Scholengemeenschap Helinium 2016-2017
In het schooljaar 2016-2017 bestond de OR uit de volgende leden:
 Regina Groenendaal
 Voorzitter per juni 2015
 Lid vanaf februari 2013
 Nadine Weeda
 Secretaris per januari 2015
 Lid vanaf oktober 2013
 Saskia de Ridder
 Penningmeester per mei 2015
 Lid vanaf februari 2015
 Connie Janson
 Algemeen lid vanaf maart 2015
 Florance de Bruin
 Algemeen lid vanaf februari 2015
 Barbara Snoek
 Algemeen lid vanaf april 2016
 Remi Ramlakhan
 Algemeen lid vanaf april 2016
 Sandra Pieters
 Algemeen lid vanaf april 2016
 Lief & Leed vanaf april 2016
 Gerda Vijfhuizen
 Algemeen lid vanaf april 2016
Vanuit school zijn er verschillende mensen vertegenwoordigd. Meestal is de rector aanwezig dhr.
Ruud van Tergouw. De laatste vergadering was Marco Stoppelenburg aanwezig.
In dit schooljaar is de ouderraad 6 maal bijeengekomen.
De leden hebben hun medewerking verleend aan:
 De presentatieavond van Biologie. Het was een druk bezochte, leuke avond.
 De Diploma uitreiking. Dit was een drukke dag/avond. Er zijn opnieuw verbetertips voor
volgend jaar besproken, met name TPH techniek.
Ook dit schooljaar zijn er vanuit de leerkrachten verzoeken ingediend voor een financiële bijdrage op
verschillende gebieden. Voor een aantal posten zijn deze als vaste uitgaveposten in de begroting
opgenomen. Zo draagt de ouderraad bij aan de verschillende disco’s, het kerstgala, de jaarboeken,
de square-caps, een activiteit voor de examenleerlingen en de wintersportdag.
Vanuit de post algemene verzoeken geldt dat er zoveel mogelijk leerlingen profijt van moeten
hebben en dat er binnen de schoolorganisatie geen of te weinig middelen voor beschikbaar zijn. De
ouderraad behandeld een verzoek en bij een meerderheid aan stemmen worden de gelden
beschikbaar gesteld.
Er zijn bijdragen geleverd aan bijv.
 Dierenvoer
 Het insectenhotel en de nestkastjes
 Schrijfster Bobje Goudsmit
 De Olympic Moves
 De triatlon
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Vanwege het hoge banksaldo aan het einde van vorig schooljaar is besloten om een aantal extra
uitgaven te doen. Deze uitgaven waren eenmalig.
 Dit schooljaar is het kerstgala voor alle kinderen betaald door de ouderraad;
 Er is eenmalig meebetaald aan de Werving en PR afdeling Helinium;
 De ouderraad heeft € 5000,- betaald voor de herinrichting van de aula.
Er is dit schooljaar een nieuwe rector gestart, dhr. Ruud van Tergouw. Hij heeft ervaring met
veranderingen binnen een school. Het organogram is gewijzigd. Er is een Rector met daarnaast een
Conrector Beheer en Organisatie, deze persoon is ook op financieel gebied ervaren. Onder de Rector
en Conrector staan er 5 Kernteamleiders t.w. de heer G. de Haan a.i. (kernteamleider techniek), de
heer M. Kuipers (kernteamleider LWOO, VMBO, BK, ZW), de heer M. Stoppelenburg (kernteamleider
MAVO), de heer E. Dröge (kernteamleider HAVO), en de heer G. Lankhorst (kernteamleider VWO). Er
wordt in dit schooljaar actief geworven naar een nieuwe teamleider techniek. 1 lid van de OR wordt
bij de sollicitatie procedure betrokken. In februari is de heer van den Hooven gestart als nieuwe
teamleider techniek. In het schooljaar 2017-2018 ziet dhr. Droge af van zijn functie als
kernteamleider en is er tijdelijk een andere organisatiestructuur totdat de vacature voor teamleider
HAVO is ingevuld.
Er zijn veel inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar 2017-2018, de school zal groeien met ongeveer
60 leerlingen.
Tijdens de vergaderingen wordt er gesproken over het reilen en zeilen binnen de school.
Daarbij is het belangrijk dat er gesproken wordt over de prestaties van de leerlingen en welke
inspanningen er worden geleverd om de leerlingen zich te laten ontplooien en ervoor te zorgen dat
zij met een diploma de school verlaten. Aangezien de ouderraadleden kinderen op school hebben,
worden zij door school graag gehoord en kunnen zij hier een steentje aan bijdragen, naast allerlei
andere initiatieven om vanuit school contact met de ouders te houden of te krijgen met betrekking
tot de leerling. Tevens worden eventuele obstakels of problemen in het schooltraject tijdens de
vergaderingen besproken of doorverwezen naar de betreffende afdelingen binnen de school die in
staat zijn met oplossingen te komen. Maar ook de behaalde successen komen aan bod.

