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Seb Goezinnen (penningmeester)
Monique Hallegraeff (namens het team)
Petra Zethof (vz)
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Afwezig

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Mascha van Trier (vz)
Jolanda Verbeek
Micheal Smit
Laura Oprea

Hanneke vd Zwet, Sandra Maerten, Mark Mees(rector), Linda van Andel,
Erika Verdonk en Angelique Hogeveen

Opening + vaststelling agenda
Verslag vorige vergadering d.d. 11 september 2018
Actielijst
Mededelingen/ lief -& leed pot / binnengekomen stukken / e-mail
Schoolzaken KSH
Thema-avond d.d. nov2018 – potentiële thema’s doornemen
Financieel verslag :
A: besluit inz budget t.b.v. decanaat,
B: kascommissie t.b.v. verantwoording budget 2017/2018,
C: begroting 2018/2019
Rondvraag + sluiting

1. Opening
Mascha opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag vorige vergadering d.d. 11 september 2018
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd, waarna de definitieve versie in pdf-format
op de site kan worden geplaatst.

3. Actielijst
Nummer
15mei-02

19jun-01

Omschrijving
Percentage leerlingen >18jr tijdens
Kerstgala ivm alcohol schenken

Actiehouder
Mark

Nagaan of en zo ja welke ouders op
het aanmeld formulier hebben

Mark

Status
Laten staan voor
schooljaar vergadering 13
november 2018
Is gebeurd
Sluiten

19jun-02

Jolanda

App is naar iedereen
verstuurd
Sluiten

Met Monique toetsen: één
spetterende, interactieve themaavond in mei2019 + combineren
jaarvergadering met reguliere ORvergadering dan wel met een sessie
qua digitale ontwikkelingen op
school waar het leerlingen betreft

Petra
+
Mascha

Is getoetst. Er komt één
spetterende, interactieve
thema-avond in mei2019.
Volgende vergadering
uitzoeken welke.

19jun-04

Oppakken: sportdag die nu midden
in toetsweek valt

Mark

19jun-05

Checken + zonodig actie
ondernemen: dient gemiste lesstof /
contacturen GS van HAVO2
bijgespijkerd te worden in schooljaar
2018/2019?

19jun-03

4

aangegeven bereid te zijn om te
helpen (potentiële nieuwe OR-leden)
App-en naar een ieder: planning
rondom diploma-uitreiking
(wie/wat/waar)

Mark
Monique

Open: 13 november
besluit nemen
Is gewoon zo gebleven
Sluiten
Is besproken, maar was
geen antwoord.
Gesloten: Ouders zijn
doormiddel van een mail
geïnformeerd

Mededelingen / lief-&leedpot / binnengekomen stukken en/of email
Natalie Heevel is bevallen van een zoontje.
Geen stukken binnengekomen via de mail

5

Schoolzaken KSH
Na de herfstvakantie gaat de projectweek van start. In deze week zal ook team Danielle
langskomen. Zij zullen informatie geven over XCT en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.
Voor de examenklassen zullen er in die week schoolexamens worden afgenomen.
Er zullen geen rapportvergadering meer plaatsvinden maar deze heten vanaf nu
leerlingbespreking omdat een leerling meer is dan alleen cijfers. Men gaat kijken naar het
totale plaatje. Deze besprekingen zullen vijf keer per jaar plaatsvinden. Hoe dit terug te
koppelen aan de ouders wordt nog over nagedacht.
Monique meldt dat school naar de ouder een evaluatie mail hebben gestuurd inzake het
digitale rapport. Men wil van de ouder vernemen of de school hiermee moet doorgaan of
weer een gewone papieren versie van het tussentijdse rapport moet geven.
School is nog steeds in gesprek met de gemeente voor een oplossing van de gymzaal.
Vooralsnog is besloten om 2 weken na de herfstvakantie nog buiten te blijven gymmen.

6

Jaarvergadering d.d. nov2018
In de jaarplanner staat dinsdag 13 november van 19:30 t/m 21:00 uur.
Er is geen thema avond gepland, alleen een openbare OR vergadering.
Voor deze vergadering gaat Seb regelen dat er een kascommissie komt die 2017/2018
moet nakijken en goedkeuren.

7

Ouderbijdrage
Seb gaat hierover nog in overleg met Mark. Overleg heeft nog niet plaatsgevonden

8

Rondvraag + sluiting
Seb deelt mee dat er veel toetsen zijn in de week voor de herfstvakantie maar dat van
die toetsen nog niet alle stof is behandeld. Michael vraagt waarom alles wordt
getoetst voor de herfstvakantie. Dit is omdat na de vakantie men weer verder gaat
met de nieuwe stof.
Monique doet navraag
Laura vraagt hoeveel proefwerken er maximaal mogen worden getoetst op een dag.
Het antwoord is twee.
Mascha, Petra en Seb hebben een afspraak gemaakt om voor de jaarvergadering een
power point te maken.

Volgende vergadering: dinsdag 13 november 2018
Notulist: Angelique Hogeveen

ACTIELIJST
Nummer
15mei-02

Omschrijving
Percentage leerlingen >18jr tijdens
Kerstgala ivm alcohol schenken

11 sep-02

Ingrid contracteren i.v.m.
inschrijvingen jaarvergadering

11 sep-03

Uitzoeken uitreiking MAVO verdeeld
over twee dagen

11Sep-04

Navraag doen i.v.m. decanaten

Actiehouder
Mark

Mascha
Mark

Monique

Status

11Sep-05

Overleg inplannen inzake
jaarvergadering

Mascha
Petra
Seb

15 okt-01

Mascha gaat contact opnemen met
het theater collectief voor de
theama avond in mei 2019

Mascha

15 okt-02

Beslissingen nemen inzake het
verzoek tot aanschaffen van een
aantal boekenkasten. Seb gaat het
budget checken.

Seb

15 okt-03

Seb regelt de kascontrole

Seb

15-okt-04

Seb in overleg met Mark over
ouderbijdrage

Seb

15-okt-05

Begroting 18-19 rondsturen

Seb

15-okt-06

Kascommissie controle 17-18

Seb

15-okt-07

Inschrijvingen jaarvergadering via
Ingrid

Mascha

