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Aanwezig:

Vergadering Ouderraad KSH
8 januari 2019
Mascha van Trier (voorzittter)
Mark Mees (rector)
Daphny Paap
Eveline Gerrits
Seb Goezinnen (penningmeester / notulist) Michael Smit
Julie van Vliet (namens het team)
Jolanda Verbeek
Angelique Hogeveen
Petra Zethof (voorzitter)
Linda van Andel

Afwezig:

Erika Verdonk (afgemeld)
Monique Hallegraeff (vervangen door Julie van Vliet)

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Verslag vorige vergaderingen d.d. 13 november 2018 en jaarvergadering
Actielijst
Mededelingen/ lief -& leed pot / binnengekomen stukken / e-mail
Schoolzaken KSH
a. Jaarvergadering 2018
b. Kerstviering 2018
6. Open dagen dd. 31 jan en 1 feb avonden 2019 (+ 23 jan informatieavond)
7. Pasen 2019
8. Tweede Thema-avond d.d. 8 mei 2019
9. Prom Night d.d. 23 mei 2019
10. Diploma-uitreiking d.d. 2/3/4 juli 2019
11. Financieel verslag
12. Rondvraag + sluiting
1.

Opening
Mascha opent de vergadering. Zij heet de aanwezigen welkom. Julie zit er
bij, in plaats van Monique Hallegraeff.

2.

Verslag vorige vergaderingen d.d. 13 november 2018 en jaarvergadering
Er zijn geen opmerkingen over de vorige notulen.

3.

Actielijst

Nummer
1

2

3

4

4.

Omschrijving
Op 8 mei is de themavond. De rekening
van inhuur van het theater gezelschap
kan worden (door)gestuurd naar de
penningmeester van de Ouderraad
Boekenkast aanschaf voor de KSH is
akkoord door de Ouderraad. De
rekening kan doorgestuurd worden naar
de penningmeester van de Ouderraad
Probleem te weinig toiletpapier.
Oorzaak: schoonmakers vulde verkeerd
bij waardoor de wc rollen niet goed
beschikbaar waren. Zij hebben nu
instructies gehad hoe goed bij te vullen.
Hygiëne studiereis Aken. Dit is
besproken in het team naast andere
zaken over de studiereis. Dit wordt
volgend jaar anders georganiseerd en
door andere mensen.

Actiehouder
bestuur

Status
wachten op
rekening

KSH

wachten op
rekening

Mark

Oorzaak en
oplossing.
Sluiten

Mark

Besproken,
andere manier
organiseren.
Sluiten

Mededelingen / lief- & leed pot / binnengekomen stukken / e-mail
Lief- & leed pot
Angelique heeft dit van Esther (oud-lid Ouderraad) overgenomen. Mark
geeft aan dat er geen bijzonderheden zijn met betrekking tot de Lief &
Leed pot.
Mededelingen school (Mark)
De bouwwerkzaamheden vlak naast de school geven behoorlijk wat
overlast:
1. Op het laatste moment is de aannemer bereid gevonden om het heien
uit te stellen na de aankomende schoolexamen en toets week. Hier was
het in-gang- zetten van een kortgeding voor nodig.
2. Als er begonnen wordt met heien (10 – 80 meter van school) wordt de
geluidsoverlast gemeten in de school. Hiervoor worden binnenkort kastjes
in de school opgehangen.
3. De aannemer wil voor de bouwwerkzaamheden de toegangsweg naar
de KSH voor twee jaar afsluiten. Hier is bezwaar ingediend. Ondanks het
echt permanent afsluiten waarschijnlijk niet zal gebeuren, zal de school de

komende tijd vaak slecht toegankelijk zijn. Zo heeft dit al binnenkort
consequenties voor de openavonden. Zo wordt de toegangsweg voor
auto’s naar de school afgesloten en is ook de grote parkeerplek bij de
sporthal tegenover de school niet beschikbaar.
4. Mark vraagt dan ook om extra hulp aan de ouderraad. Te denken aan:
a.
Ouderraad busjes rijden om mensen ergens anders vandaan te
halen.
b.
Verzoek om niet met de auto te komen, maar gebruik te maken
van de fiets / OV.
5. Rond de eindexamenperiode zal er begonnen worden met heien voor
woningen bij het spectrum. Dus de examens zullen weer in de gymzaal
van de KSH pand zelf worden afgenomen.
5.

Schoolzaken KSH
a. Jaarvergadering 2018
De jaarvergadering is goed verlopen. De penningmeester heeft geen
officieel decharge gekregen voor de Jaarafsluiting. Naast een paar vragen
had niemand bezwaar tegen de opgemaakte Jaarafsluiting.
b. Kerstviering
Bij de kerstviering heeft de ouderraad meegeholpen heeft de ouderraad
met twee onderdelen:
1. Het goede doel. Ook dit keer was er met Kerst gekozen om de voedsel
in te zamelen voor de voedselbank. Daphny had idee dat er meer is
opgehaald dan vorig jaar. Er waren 56 van de 60 kratten goed gevoeld.
Dankzij de ondersteuning van meerdere ouders en Julie van school liep de
inname van goederen dit jaar soepel.
2. Het gevoel leeft bij iedereen die heeft meegeholpen tijdens het
Kerstgala, de leerlingen een leuke avond hebben gehad. Wel waren er
wat problemen bij de gaderobe:
a. De capaciteit van de gaderobe was het zelfde als vorig jaar, echter
met meer leerlingen en meer winterkleding was het dit keer
onvoldoende.
b. Ook was het niet fijn dat leerlingen vaak terugkwamen om even
iets terug te vragen zoals telefoon of tas; dat begon al terwijl men
nog druk bezig was met het aannemen van kleding bij het begin
van de avond.
Er zijn klachten binnengekomen van leerlingen dat er geen alcohol werd
geschonken.

6.

Open dagen dd. 31 jan en 1 feb avonden 2019 (+ 23 jan informatieavond)
Mascha inventariseert wie er wanneer mee kan helpen met de
openavonden op donderdag- 31 januari en vrijdagavond 1 februari 2019.
Ook zal zij op woensdagavond 23 januari op de infoavond staan met
eventueel een of twee andere ouders.
In verband met bereikbaarheid op de openavonden doet Eveline een
suggestie om studentchauffeurs in te zetten, die de mensen dan
makkelijker kan laten pendelen van de afgelegen parkeerplekken naar de
KSH.

7.

Pasen 2019
Met Pasen is er dit jaar waarschijnlijk geen hulp nodig van de ouderraad.
Julie of Monique vraagt dit nog na.

8.

Tweede Thema-avond d.d. 8 mei 2019
De thema-avond op 8 mei bespreken we op de volgend vergadering.

9.

Prom Night d.d. 23 mei 2019
Het is nog te vroeg om het over de Prom Night te hebben.

10. Diploma-uitreiking d.d. 2/3/4 juli 2019
De Ouderraad had gevraagd of de twee grote groepen van de Mavo
Diploma uitreiking verspreid kan worden over twee avonden in plaats van
op dezelfde dag de ene groep ’s middags en de ander ’s avonds. Dit is
besproken maar blijft donderdag middag / avond (Niels).
11. Financieel verslag
Er is afgelopen periode één mutatie geweest; afschrijving van de
bankkosten (Seb). Wel staat er nog een vraag open van het aantal
leerlingen en hebben we nog geen bijdrage van de ouderraad ontvangen.
Dit is vorig jaar verzocht aan Monique Aardse. Mark geeft aan dat er 1234
leerlingen dit jaar zijn en vraagt nog na hoe het zit met de bijdrage voor
ouderraad.
12. Rondvraag + sluiting
 Daphny merkt op dat er op 21/1 in het toetsrooster voor HAVO-3 Engels
luistertoets van 12:10 – 16:30 staat. Dit lijkt inderdaad een fout; dat is
wel erg lang voor een luistertoets zegt Mark.



Jolanda geeft aan dat er heel veel MAVO-4 opdrachten / werkstukken
zijn. Kan dit anders worden gepland? Mark geeft aan dat dit in eerste
instantie bij de mentor moet worden aangegeven.
Seb herinnert eraan dat er nog een afspraak gemaakt moet worden
penningmeester ouderraad (Seb) en de rector (Mark). Jullie zal deze
afspraak over de toekomstige bijdrage ouderraad voor ons inplannen.
Mark deelt nog mee dat de gemeente heeft gevraagd om de invoering
van een geheel rookvrije school uit te stellen tot volgend schooljaar.




Mascha bedankt iedereen hartelijk voor zijn/haar komst en belangstelling
voor deze avond.
Volgende OR-vergadering : dinsdag 12 maart 2019 om 19:30 uur
Openstaande actiepunten na dit overleg:
Nummer
1 (15/10)

2 (15/10)

3 (8/1)

4 (8/1)
5 (8/1)
6 (8/1)
7 (8/1)
8 (8/1)

Omschrijving
Op 8 mei is de themavond. De
rekening van inhuur van het theater
gezelschap kan worden
(door)gestuurd naar de
penningmeester van de Ouderraad
Boekenkastaanschaf voor de KSH is
akkoord door de ouderraad. De
rekening kan doorgestuurd worden
naar de penningmeester van de
Ouderraad
Daphny merkt op dat de dyslexie
klassen nog niet zijn ingedeeld. Mark
kijkt dit na.
Mascha inventariseert wie er wanneer
meekan helpen met de openavonden
Hulp nodig ouderraad met Pasen
Bijdrage ouderraad 2018/2019 nog
niet ontvangen
Luistertoets Engels 21/1 12:10 – 16:30.
Tijdfout?
Gesprek toekomstige bijdrage voor de
ouderraad Mark en Seb

Actiehouder
Status
Penningmeester wachten op
(Seb)
rekening

Penningmeester Wachten op
(Seb)
rekening

Mark

Navragen

Mascha
Julie / Monique
Mark

Navragen
Navragen

Mark

Navragen

Julie

Afspraak
plannen

