Bericht uit de ouderraad
Het schooljaar 2018-2019 is alweer bijna ten einde.
De examenleerlingen hebben allen hun uitslag gehoord. Sommigen wachten nog op de uitslag van een
eventuele herkansing. De laatste SE-week voor de bovenbouwklassen is ook alweer bezig.
Sterretjes moesten weggewerkt worden in de onderbouw en er kunnen nog toetsen worden herkanst.
Maar voor de voorexamenklassen vindt nog het Studium Generale plaats, tegelijk met de laatste
daltonweek voor de onderbouw in de eerste week van juli. Een bijzonder benefietfestival voor KWF
Kankerbestrijding staat in de agenda op vrijdag 5 juli 12.30 tot 15.00 uur op het Stadhuisplein.
De ouderraden kijken terug op een productief jaar.
Een jaar waarin wij, vanuit verschillende afdelingen, maar ook schoolbreed, een financiële bijdrage hebben
kunnen leveren aan projecten die anders misschien niet door hadden kunnen gaan.
Telkens is er met een kritisch oog gekeken naar de aanvragen die door docenten, ondersteunend personeel
(bijv. conciërges) en zelfs leerlingen zijn gedaan. Een enkele keer moesten we de aanvrager teleurstellen
omdat deze niet voldeed aan de criteria waaraan zo’n aanvraag moet voldoen.
Maar we hopen dat docenten, ondersteunend personeel en leerlingen vooral een beroep blijven doen op
een bijdrage uit de oudergelden. Ook in het nieuwe schooljaar.
Via het ouderportaal bent u gedurende het schooljaar al op de hoogte gebracht van een aantal leuke
projecten die mede mogelijk werden gemaakt door de ouderraden.
Zo kon een aantal technasiumleerlingen uit 5havo en 6vwo door een financiële bijdrage van de OR
HVbovenbouw met hun robot naar Barcelona waar zij de negende plaats op de First Tech Challenge
behaalden en als klap op de vuurpijl ook nog de Connect Award binnen hebben gesleept.
Dezelfde OR financierde ook deels het vervoer en toegangskaarten voor de Agora Filosofiedag voor de
bovenbouwleerlingen, en de schrijvers Thomas Olde Heuvelt en Ellen Deckwitz konden op school worden
uitgenodigd om leesbevordering onder leerlingen te stimuleren.
De eindexamenleerlingen deden een beroep op de OR om hun eindexamenfeest als “geslaagd” af te
vinken.
Leerlingen met tekenen en/of beeldende vorming in hun profiel waren dolblij met de expositiepanelen die
konden worden aangeschaft. Hiermee kunnen leerlingen hun gemaakte kunstwerken exposeren. Ook in de
toekomst.

Expopanelen

In een van de daltonweken konden leerlingen van de Mavo deelnemen aan de PO Wiskunst. Eerst gingen ze
op zoek naar voorbeelden om daarna zelf als een echte kunstenaar wiskunst te maken.

Wiskunst

De OR HVonderbouw leverde oa.een bijdrage aan uitstapjes in de daltonweken: voor de PO “Stop motion
filmpjes” gingen leerlingen naar het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en voor de PO “Heelal”
werd een bezoek gebracht aan het planetarium in Artis.

Stop Motion filmpjes

Leerlingen in de onderbouw Technasium konden in de daltonweken meedoen aan bijvoorbeeld de PO
Manga, Japanse tekenkunst. Hierin stond een bezoek aan het Tropenmuseum op de agenda.

Manga

Of ze konden voor de vakken Duits en Frans een videoclip maken waarin ze tekst naar beeld moesten
vertalen.
De sectie wiskunde was blij met de financiële bijdrage voor de Kangaroowedstrijd.
Vorig jaar heeft de OR Technasium een bijdrage geleverd om de uitwisseling met een Franse school te
realiseren. Dit jaar leverde de OR weer een bijdrage toen de Franse leerlingen bij het Helen Parkhurst op
bezoek kwamen. Eén van de uitstapjes in deze uitwisselingsweek was een bezoek aan het Rijksmuseum.

Met leerlingen uit Amiens naar het Rijksmuseum

De schoolbrede Ouderraad financierde oa. het eindexamenkado, PlanBee en een deel van het project voor
alle 2e klassen “Dansen als een ster”.
Ook hebben we als ouderraden weer als klankbord gefungeerd voor alle afdelingsleiders en de
schoolleiding. Zo hebben we de dalton driehoek “School-Leerling-Ouders” weer mooi vorm gegeven.
Mocht u, als betrokken ouder, ook graag willen meepraten, meld u zich dan aan voor het nieuwe
schooljaar voor de OR van de afdeling van uw kind. Wij vergaderen op dinsdagen; ca. 4 keer per jaar.
WIJ ZIJN DRINGEND OP ZOEK naar nieuwe leden.
http://www.helenpark.nl/De_school/Ouderraad

