Jaarverslag ouderraad Libanon Lyceum – schooljaar 2015-2016
4 oktober 2016
Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad van het Libanon Lyceum. Het bevat een
opsomming van de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar zijn gepasseerd.
Bezetting van de ouderraad
In onderstaande tabel zijn de namen weergegeven van de leden van de ouderraad in het
schooljaar 2015-2016. Het moment van aantreden en/of aftreden is aangegeven, alsmede de
leerjaren waarin de kinderen van de ouderraadleden zitten.
Naam
Barbara In der Maur
(voorzitter)
Nico van de Ven
(secretaris)
Robert Collignon

Aantreden
Februari 2013

Joost van Haarlem
Anja Leebeek
Wilfred Mijnhardt
Simone van der Veen
Hein-Jan Vink
Mary Westerduin
Seyit Yeyden

September 2012
Maart 2014
Januari 2015
September 2010
Januari 2015
Januari 2015
Januari 2015

Aftreden
September 2016

Maart 2014
Maart 2015

Leerjaar kinderen
2 HAVO
5 VWO
5 VWO
3 VWO
2 HAVO/VWO
5 VWO
5 VWO

Juli 2016
6 VWO
2 HAVO
5 HAVO
4 HAVO

De rol van voorzitter werd vervuld door Barbara In der Maur. De rol van secretaris werd
vervuld door Nico van de Ven.
De afvaardiging van de ouderraad in de medezeggenschapsraad bestond uit Anja Leebeek,
Nico van de Ven en Mary Westerduin.
Wij danken het afgetreden lid Wilfred Mijnhardt voor zijn inzet voor de ouderraad. Wilfred is
aan het einde van het schooljaar afgetreden, omdat geen kind van Wilfred nog leerling is op
het Libanon Lyceum.
3. Behandelde onderwerpen
De volgende onderwerpen zijn besproken en afgehandeld gedurende het schooljaar:
• Uitwerking van Stichting Ondersteuning Libanon Lyceum
• Resultaten leerlingtevredenheidspeiling en daaruit volgende actieplannen
• Schoolreizen en werkweken
• Rookbeleid
• Organisatie schoolfeesten
• Examenresultaten

4. Activiteiten
De ouderraad heeft de volgende activiteiten ontplooid en/of is aanwezig geweest bij:
• Thema-avond over Sociale Media voor de ouders van leerlingen uit de brugklassen
• Introductie-avonden ouders 1e-jaars
• Presentatie Ouderraad op de open dagen
• Uitreiken herinnering bij diploma-uitreiking.
• Initiatief geïntroduceerd voor de mogelijkheid tot doneren van een boek door
eindexamenkandidaten
• Actualiseren website.
• E-mails en brieven behandeld die gestuurd zijn aan de OR.
• Interviews laten afnemen in het kader van de audit veilige school.
• De ouderraad geeft sinds afgelopen schooljaar zo nu en dan een bloemetje van de
ouderraad aan personen die zich met hun bijdrage aan de school positief
onderscheiden. Dit wordt financieel mogelijk gemaakt door de stichting ondersteuning
Libanon Lyceum. De bloemetjes zijn in het afgelopen schooljaar uitgereikt aan:
o De cliënten van de stichting Pameijer die werken op de school
o Dennis van den Heuvel en Huub van der Loo die de motor vormen achter het
Technasium
o Betty van der Winden en haar assistent voor de uitdagende coördinatie van de
examens
5. Aandachtspunten voor volgend jaar
• Vormgeven aan het toezicht op SoLL door het beoordelen van het jaarplan en het
jaarverslag en door het aanstellen van de kascommissie
• Website actueel houden, inclusief verslagen
• Werven van nieuwe leden voor de ouderraad met oog voor een goede afspiegeling van
de leerlingenpopulatie
• Versterken van de interactie van de ouderraad met haar achterban
• Stimuleren van interactie tussen ouders onderling

