Jaarverslag ouderraad Libanon Lyceum – schooljaar 2014-2015
22 september 2015
1. Voorwoord door de voorzitter
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.
2. Bezetting van de ouderraad
In onderstaande tabel zijn, de namen weergegeven van de leden van de ouderraad in het
schooljaar 2014-2015. Voor zover vallend binnen het schooljaar zijn het moment van
aantreden en/of aftreden aangegeven.
Naam
Cynthia Nijland
Jetty van Meeteren
Annemiek Kamerling
Barbara In der Maur (voorzitter)
Nico van de Ven (secretaris)
Joost van Haarlem
Anja Leebeek
Wilfred Mijnhardt
Simone van der Veen
Hein-Jan Vink
Mary Westerduin
Seyit Yeyden
Robbert Collignon

Aantreden

Aftreden
September 2014
Oktober 2014
Juli 2015

Januari 2015
Januari 2015
Januari 2015
Maart 2015

In het begin van het schooljaar vervulde Jetty van Meeteren de rol van voorzitter en Barbara
In der Maur de rol van secretaris. Na het aftreden van Jetty van Meeteren als lid van de
ouderraad is het voorzitterschap overgenomen door Barbara In der Maur. Nico van de Ven
heeft op dat moment de rol van secretaris op zich genomen.
De afvaardiging naar de MR bestond uit Anja Leebeek, Nico van de Ven en Mary Westerduin
(vanaf januari).
Wij danken de afgetreden leden Cynthia Mijnhardt, Jetty van Meeteren en Annemiek
Kamerling hartelijk voor hun inzet voor de ouderraad.
De nieuwe leden heten wij van harte welkom.
3. Behandelde onderwerpen
De volgende onderwerpen zijn besproken gedurende het schooljaar:
• Lettinga-fonds; het bestuur van het Lettingafonds is in goed overleg afgetreden. De
afvaardiging van de ouderraad in het bestuur van het Lettinga-fonds bestond uit
Simone van der Veen en Cynthia Nijland. In september 2014 heeft het bestuur
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besloten af te treden. Simone van der Veen had haar bestuurstaak kort daarvoor
neergelegd.
De leden van de ouderraad hebben verslagen en administratie gecontroleerd. We
hebben de organisatie van een fonds heroverwogen. Aan het einde van het
schooljaar is een interim bestuur aangesteld, bestaande uit Hein-Jan Vink, Nico van
de Ven en Barbara In der Maur. Als naam wordt voortaan Stichting Ondersteuning
Libanon Lyceum gevoerd.
Resultaten leerlingtevredenheidspeiling en daaruit volgende actieplannen.
Schoolreizen.
Rookbeleid.
Organisatie schoolfeesten.
Bibliotheekbeleid.
Voorlichting over werklast 2e leerjaar.
Diefstal tijdens werkweek.
Interactie met achterban ouderraad.
Inschrijvingsprocedure 1e-jaars.
Situatie BOOR.

4. Activiteiten
De ouderraad heeft de volgende activiteiten ontplooid:
• Thema-avond over sociale media voor de ouders van leerlingen uit de brugklassen.
• Introductie-avonden ouders 1e-jaars.
• Presentatie ouderraad op de open dag.
• Uitreiken herinnering bij diploma-uitreiking.
• Werving nieuwe leden; de ouderraad bestaat weer uit tien zittende leden, het
beoogde aantal in de statuten van de ouderraad.
• Actualiseren website.
• E-mail adres is aangemaakt en post die daarop binnen komt wordt behandeld.
5. Aandachtspunten voor volgend jaar
• Werken volgens jaarkalender helpt om te zorgen dat terugkerende punten tijdig
voldoende aandacht krijgen.
• Ouderraad en bestuur van de vernieuwde Stichting Ondersteuning Libanon Lyceum
gaan nauwer samenwerken.
• De presentatie bij de open dag visueel aantrekkelijk te maken door middel van een
beeldende weergave van de activiteiten.
• Website actueel houden.

