Verslag
Datum
Aanwezig

: Vergadering Ouderraad KSH
: 15 maart 2016
: Joyce van Dijk
Arenda Doets
Jolanda Verbeek
Hans Nijhuis (voorzitter)
Wim Velthuis (penningmeester), (secretaris per toerbeurt)
Marianne Verweij

Afwezig

: Monique Hallegraeff (teamleider)
Angelique Hogeveen
Esther van der Linden

Gast

: Dianne Hoefakker

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

Opening
Zip-your-lip
Verslag vorige vergadering – 02 februari 2016
Actielijst
Extra thema-avond 23 mei
Financieel verslag
Rondvraag + sluiting

1. Opening
Hans opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt aangepast zodat
Dianne Hoefakker kan beginnen over Zip-your-lip.
Verder spreek Hans zijn waardering uit voor de bijdrage aan de OR van Hanneke van der
Zwet. Echter is hij ook verbaast van haar plotselinge afmelding. Hij probeert contact met
haar op te nemen voor een gepast afscheid.
2. Zip-your-lip – 23/24 maart 2015
Diane Hoefakker geeft alle bijzonderheden van de happening. Onderstaand hiervan een
opsomming:
- Op de woensdag 23 maart is er overdag gewoon rooster
- Alle deelnemers melden zich aan via Profiel op de Zip-your-lip site. Dat zijn er nu 281
en de teller staat op ca. EUR 5.000,00 voor het goede doel dat dit jaar waterputten in
Zuid-Soedan is.
- Op woensdag om 16.00 uur wordt er een start gemaakt met het programma waarbij
tevens de deelnemers gestempeld worden in de aula.
- De activiteiten die o.a. gepland zijn voor de nacht zijn: PUP Quiz, Gym, Muziek maken,
Debat in de Nacht, Films draaien, Playstation op Digiboard.
- Meeradio zal een 24 uur verslag van de happening maken.

Om 19.00 uur gaat de school dicht tot de donderdag ochtend. Voor de
uitzonderingsafspraken wordt een lijst bijgehouden door de begeleiding.
A.s. vrijdag zal er een laatste check komen van het aantal deelnemers. Mark Mees zal ook
deelnemen!
Op de donderdag ochtend is het Paasontbijt gepland om ca. 9.00 uur en zal de opbrengst
van de actie bekend worden gemaakt.
In de vergadering wordt besloten om de gebudgetteerde reservering Pasen aan te spreken
om de noodzakelijke aanvullingen te bekostigen voor het Paasontbijt.
Arenda neemt de aanschaf van deze spullen ter hand. De vergadering complimenteert
haar inzet en flexibiliteit om op zo een korte termijn vele zaken die noodzakelijk zijn voor
de ondersteuning van deze actie op te pakken en uit te voeren.
Gezien de stand van het huidige deelnameaantal ziet de begeleiding van ca. 19
leerkrachten en de inzet van OR leden, Arenda en haar dochter, Hans en Jolanda er
voldoende uit.
3. Verslag vorige vergadering – 2 februari 2016
Het verslag is aangepast op pagina 5/6 betreffende het Programma Persoonlijk. Met deze
aanpassing wordt het verslag goedgekeurd, waarna de definitieve versie in pdf-format op
de site kan worden geplaatst.
4. Actielijst
Nummer
Omschrijving
1602-01
Forwarden mail inz. KSH Parade
18/19 april + verzoek om evt. hulp
aan te geven
1602-02
Doorgeven evt. hulp voor
Paasviering 23/24 maart –
Zip your Lip actie

Actiehouder
Hans

Status
gebeurd

Allen

In vergadering af te handelen

5. Extra Thema avond 23 mei a.s.
Hans heeft de informatie voor de invulling van deze avond van Hanneke overgenomen. Hij
gaat hier nu zo snel mogelijk mee aan de slag om de reservering voor het thema Sociale
Media en Internet te boeken voor deze datum. De kosten hiervoor zijn EUR 1.150,00 en
zijn buiten budgettair. Echter de vergadering is akkoord gegaan om deze uitgave uit het
openstaande OR banksaldo (dat dit dekt) te bekostigen.
Hans neemt contact op met Monique om de ouders van de nieuwe lichting leerlingen pro
actief te benaderen met een uitnodiging voor deze avond.

Daarnaast moet deze avond op de reguliere wijze op de schoolsite worden aangekondigd.
6. Financieel verslag
Een overzicht van de huidige financiële stand wordt aan de vergadering verdeeld. Wim
geeft aan dat de schoolbijdrage voor de OR nog niet is gestort. Hij zal hierover gaan
informeren bij de school. Dit omdat de aangekondigde activiteiten vanuit het
geprognosticeerde 2015/2016 budget bekostigd moeten gaan worden. Daarnaast zal hij
voor de reserveringen Muziek, Mediatheek en aankleding binnen- buitenruimte contact
opnemen met de school. Hij wil in contact komen met de betreffende mensen die
hiervoor een inhoudelijke voorstel kunnen doen zodat de vergadering dit kan beoordelen
en een beslissing kan nemen tijdens de volgende vergadering.
7. Rondvraag + sluiting
Arenda geeft aan om in het vergader verslag af te sluiten met een opsomming van de
geplande OR activiteiten. Een eerste versie hiervan is te vinden aan het einde van dit
verslag.
Een aantal OR leden geeft aan dat er wel een groot verschil is in de aangeboden
reismogelijkheid voor de MAVO (Riga en Oxford) en de MAVO/VWO (Barcelona, Lissabon
en Ardennen). Dit is ook in de klankbordgroep naar voren gekomen.
Marianne Verweij geeft aan dat zij voor het nieuwe schooljaar niet meer deel zal nemen in
de OR. Zij gaat zich storten op een nieuwe opleiding. Haar vertrek vinden wij allen heel
jammer natuurlijk maar wensen haar veel succes met haar opleiding. Heel fijn dat zij de rit
van dit schooljaar met ons wil afmaken!
Het toetsenrooster wordt maar voor 3 weken aangepast en loop niet verder. Is dit
correct? Volgens de vergadering wel maar wij zetten de vraag nog even uit als actiepunt.
Volgende vergadering : dinsdag 10 mei om 19:30 uur
ACTIELIJST
Nummer
1603-01
1603-02
1603-03
1603-04
1603-05

Omschrijving
Contact opnemen Hanneke van der
Zwet.
Boeken van de invulling voor de
extra Thema avond 23 mei a.s.
OR Budget inleg school.
Reservering OR Muziek, Mediatheek
en binnen- buitenruimte OR opgave
van benodigdheden.
Toetsenrooster voor 3 weken
aangepast?

Actiehouder
Hans

Status

Hans
Wim
Wim
vergadering

Behandelen tijdens volgende
vergadering

OR activiteitenlijst 2016
23/24 maart
18/19 april
10 mei
23 mei
2 juni
14 juni
28 juni
5/6/7 juli

ondersteuning Zip-your-lip actie
KSH parade ondersteuning
OR vergadering
Extra Thema avond Sociale Media en Internet
Ouder Klankbordgroep
OR vergadering
BBQ ouders nieuwe leerlingen
diploma uitreiking

