Verslag
Datum
Aanwezig

: Vergadering Ouderraad KSH
: 13 november 2018
: Seb Goezinnen (penningmeester)
Monique Hallegraeff (namens het team)
Sandra Maerten
Laura Oprea
Mark Mees (rector),
Angelique Hogeveen (notulist)

Afwezig

Petra Zethof, Eveline Gerrits

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

Mascha van Trier (voorzitster)
Jolanda Verbeek
Micheal Smit
Erika Verdonk
Linda van Andel
Daphny Paap

Opening + vaststelling agenda
Verslag vorige vergadering d.d. 15 oktober 2018
Actielijst
Mededelingen/ lief -& leed pot / binnengekomen stukken / e-mail
Thema-avond d.d. mei 2019 – besluit nemen over thema
Hulp gewenst vanuit ouderraad
Rondvraag + sluiting

1. Opening
Mascha opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag vorige vergadering d.d. 15 oktober 2018
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd, waarna de definitieve versie in pdf-format
op de site kan worden geplaatst.

3. 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

Actiehouder
Mark

Status
25 lln waren ouder dan 18 jaar
op de 350 lln die op het
kerstgala aanwezig waren.
Besluit: geen alcohol op
kerstfeest. Punt sluiten
Is gebeurd, sluiten

Mascha
Mark

Dit kan niet, Roy Scheffer zal
zorgen dat er lln zijn om te
helpen. Mascha koppelt terug

4

5

dat de tijden gelijk blijven tov
vorig jaar.
Iedereen is akkoord, sluiten

11Sep-04

Navraag doen i.v.m. decanaten

Monique

11Sep-05

Overleg inplannen inzake
jaarvergadering

Mascha
Petra
Seb

Is gebeurd, sluiten

15 okt-01

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

Mascha

Mascha heeft dit gedaan,
Monique moet met datum
komen

15 okt-02

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

Seb

Akoord, Er is 1500 euro
begroot en de kasten komen
op 1000 euro. Punt sluiten

15 okt-03

Seb regelt de kascontrole

Seb

Is gedaan, punt sluiten

15-okt-04

Seb in overleg met Mark over
ouderbijdrage

Seb

Punt staat nog open

15-okt-05

Begroting 18-19 rondsturen

Seb

Is gedaan, punt sluiten

15-okt-06

Kascommissie controle 17-18

Seb

Is gedaan, punt sluiten

15-okt-07

Inschrijvingen jaarvergadering via
Ingrid

Mascha

Is gedaan, punt sluiten

Mededelingen / lief-&leedpot / binnengekomen stukken en/of email
Niets voor de lief-& leedpot
Geen stukken binnengekomen via de mail
Thema avond mei 2019
DNL theatercollectief heeft 4 avonden de tijd in mei
Op dit moment ligt het besluit voor welke avond bij Monique
We hebben de keus uit 4 thema’s
1. My life online
2. Drank en drugs

3. Go for it, hoe kan ik mijn kind motiveren?
4. Lekker los (alleen alcohol)
Het besluit wordt genomen om voor thema 3 (Go for it, hoe kan ik mijn kind motiveren)
te gaan met de aantekening om hierin ook het thema alcohol mee te nemen.

6

Hulp ouderraad schooljaar 2018 - 2019
 Donderdag 20 december: kerstgala
 Donderdag 31 januari: open avond
 Vrijdag 1 februari: open avond
 Donderdag 23 mei: promnight
 Dinsdag 2 juli: VWO diploma uitreiking (avond)
 Woensdag 3 juli: HAVO diploma uitreiking (avond)
 Donderdag 4 juli: MAVO diploma uitreiking (middag + avond)

Er is weer een goede doelen actie met kerst. Monique neemt contact op met Roy Scheffer
wat precies de bedoeling is.

7

Rondvraag + sluiting

Daphny geeft aan dat zij de opmerking heeft gekregen dat er weinig toiletpapier op de
toiletten aanwezig is. Marc gaat dit navragen
De studiereis naar Heerlen/Aken heeft wat klachten opgeleverd mbt hygiene. De evaluatie
hierover moet nog plaatsvinden.

Volgende vergadering: dinsdag 8 januari 2019
Notulist: Seb Goezinnen

ACTIELIJST
Nummer
11 sep-03

15 okt-01
15 okt-02

Omschrijving
Diploma uitreiking MAVO,
Terugkoppelen dat de tijden
hetzelfde blijven als vorig jaar
Komen met een datum in mei voor
de thema avond
Beslissingen nemen inzake het
verzoek tot aanschaffen van een
aantal boekenkasten. Seb gaat het
budget checken.

Actiehouder
Mascha

Monique
Seb

Status

15-okt-04

Seb in overleg met Mark over
ouderbijdrage

13-nov-01
13-nov-02

Weinig toiletpapier op de toileten
Hygiene klachten studiereis
Heerlen/Aken

Seb

Marc
Marc

