Verslag
Datum
Aanwezig

Afwezig

: Vergadering Ouderraad KSH
: 14-06-2016
: Hans Nijhuis (voorzitter)
Joyce van Dijk
Arenda Doets
Marianne Verweij
Esther van der Linden
Angelique Hogeveen
Monique Hallegraeff (teamleider)
Mark Mees (MT KSH)
Wim Velthuis (penningmeester)

: Jolanda Verbeek

Agenda
1. Opening
Er is geen verslag nog van vorige vergadering. Deze zal samen met dit verslag
komen. Door aanpassingen in de vergaderdata zijn er nu 2 vergaderingen dicht bij
elkaar gekomen.
2. Actielijst
3. Mededelingen/lief -& leedpot/rode draad (magister)/binnengekomen stukken/email
4. Schoolzaken KSH
5. Financieel verslag
6. Thema & ideeën jaarvergadering volgend schooljaar
7. Status comité Diploma uitreiking
8. Rondvraag
1.

Opening
Hans opent de vergadering en heet iedereen welkom. Jolanda is afwezig. Mark Mees
schuift ook voor een keer aan.
Arenda neemt nogmaals de voorzittersrol waar terwijl Hans wederom de notulen
maakt.
Er wordt begonnen met een bloemetje voor Angelique voor haar mooie prestatie bij
Alpe d'Huzes

2.

Actielijst

Nummer
1603-01

Omschrijving
Contact opnemen Hanneke van der
Zwet.

Actiehouder
Hans

1603-03

Wim

1605-01

OR-budget navragen bij Monique
Aerts met cc Mark
Nieuw OR-emailadres
communiceren en laten aanpassen
op website

1605-02

Doorgeven spam op KSH-mail

Monique

1605-09

Toevoegen: agendapunt vergadering
14 juni 2016 diploma uitreiking
Toesturen concept jaarplanning

Hans

OR-vergaderdata doorgeven aan
team op 14 juni 2016

Hans

1605-10

1605-11

Hans

Monique

Status
Hans heeft Hanneke
gesproken. Ze zal aanwezig
zijn.
*SLUITEN*
Is gebeurd en geregeld.
*SLUITEN*
Monique meldt dat er wordt
overgegaan op een nieuwe
mailsysteem. Met naar
verwachting betere
spambeveiliging. Er wordt
besloten deze actie aan te
houden en komend schooljaar
te kijken of het beter is
geworden. Voor nu blijven we
het KSGHOOFDDORP.NL adres
gebruiken.
*SLUITEN*
Is gedaan. Ook nieuwe
mailserver zou verbetering
moeten geven.
*SLUITEN*
Is agendapunt
*SLUITEN*
Is door Hans ontvangen. Op
basis hiervan kunnen nieuw
vergaderingen worden
gepland. Er wordt wel
besloten ook de definitieve af
te wachten. Wel wordt de
eerste vergadering in
schooljaar 2016-2017 op
dinsdag 13 september
bepaald.
*SLUITEN*
Is gebeurd. Maar er zijn
opmerkingen gekomen over
of ze handig zijn gepland.
Definitieve jaarplanner wordt
afgewacht en dan data
opnieuw bepaald.
Actie blijft open tot
eerstvolgende vergadering

1005-01

Contact leggen met Evelien Crone of
ze 15 november bij jaarvergadering
kan komen.

Monique

1005-02

WA rondsturen om te vragen wie
wanneer kan helpen.

Hans

1605-13

Excursie overzicht sturen

Monique

3.

Is gebeurd. Ze kan aanwezig
zijn. De Ouderraad krijgt de
contact gegevens. We zijn erg
blij dat zijn op 15 november
erbij kan zijn.
*SLUITEN*
Is gebeurd. Maar gaf ook veel
onduidelijkheid. Besloten
wordt de inventarisatie tijdens
de avond over te doen.
*SLUITEN*
Is gebeurd. Er is ook een
toelichting gegeven over het
aantal excursies door Eric
Bogers. Op basis van de
toelichting ziet de OR nog
geen reden hier verder actie
op te ondernemen. Wel wordt
het voor komend jaar gekeken
of er verdere klachten
hierover komen.
*SLUITEN*

Mededelingen/lief -& leedpot
Er wordt gesproken over de vertegenwoordiging van de KSH in de Ouderraad. Er
wordt afgesproken dat ook Mark komend jaar een paar keer aanwezig zal zijn.

4. Schoolzaken KSH
* Zomerschool. Ongeveer 90 leerlingen zijn aangeschreven voor de 2 weken
zomerschool. Voor de ouders is er op 15 juni een informatie avond.
* Er wordt nog meer ingezet op het goed begeleiden van nieuwe leraren. Maar ook
voor huidige leraren wordt een verdiepingsslag voorbereidt. Doel is om over 3 jaar
een excellente school te zijn.
* Er wordt kort een toelichting gegeven op de komende Prom-night. Idee is om iets
neer te zetten waar de leerlingen naar terug kunnen kijken. Is ook voor de school een
eerste keer. Er wordt kort gesproken hoe de afstemming met de Ouderraad gaat
plaatsvinden.
* Toetsbeleid. De KSH wil kijken of het toetsbeleid (proefwerken, S.O. etc.) verder
aangepast kan worden. De school probeert te bereiken dat er niet gedacht wordt bij
een 6, mooi voldoende. Maar meer hoe komt het dat er 4 punten zijn blijven liggen.
Joyce merkt op dat het regelmatig voorkomt dat wanneer leerlingen een cijfer te
horen krijgen er geen tijd is om met de leraar het proefwerk te bespreken. Hierdoor
weinig kans om van fouten te leren en het daarna beter te doen.

Mark geeft aan dat dat niet de bedoeling is. Wellicht dat het niet direct kan omdat
andere klassen het proefwerk nog moeten maken. Maar uiteindelijk moet
het wel kunnen. Hij zal dit verder intern bespreken.
ACTIE 0614-01 : Mark. Benadrukken bij onderwijzend personeel dat leerlingen in de
gelegenheid moeten worden gesteld dat proefwerken ingekeken kunnen worden.
Op 4/11 is er een nationale conferentie over adoptief toetsen. Er gaan hier ook
leraren van de KSH naar toe. Mede op basis van deze conferentie zal er dan verder
beleid worden gemaakt.
* De datum voor de Prom-night is aangepast (30/06 ipv 08/07). Had te maken met
beschikbaarheid van band en vrijdagavond is toch voor veel leerlingen een
stapavond. Ook was het idee dat veel leerlingen na de diploma-uitreiking op vakantie
zouden gaan. Hierna worden enkele details verder besproken ten aanzien van wie
wel/niet kunnen van de Ouderraad. Hoewel de Ouderraad ondersteunt, zal het feest
budgettair vallen onder KSH.

5. Financieel verslag
Wim geeft een toelichting op het financieel verslag. We houden budget over en
kunnen dit wellicht komend jaar gebruiken voor een extra thema-avond. Op zijn
vraag aan Mark of het vallen onder IRIS gevolgen kan hebben op de manier waarop
de Ouderraad zijn financiën kan regelen, reageert Mark dat hem hierover niks
bekend is.

6.

Comité diploma uitreiking
De status wordt besproken. Alle voorbereidingen liggen op schema. Op de vraag hoe
we nu omgaan met de waterflesjes wordt afgesproken dat school de waterflesjes
regelt. Dit keer in plastic, want vorig jaar hadden we glazen flesjes. Niet echt handig.
School regelt de waterflesjes, maar wellicht wel handig om extra door te geven dat
we liever plastic flesjes hebben.
ACTIE 1406-02 Wim: Doorgeven aan KSH dat er plastic flesje water ingekocht moeten
worden.

7.

Rondvraag
Kunnen er nieuwe naambordjes komen voor de dit jaar bijgekomen OR-leden? Dan
kunnen we die bij gelegenheden dragen om als Ouderraad herkenbaar te zijn
ACTIE 1406-03 Arenda: Namen doorgeven aan Monique voor nieuwe naambordjes
zodat die aangemaakt kunnen worden.

Hanneke is alsnog bereid is gevonden om komend jaar verder te gaan als Secretaris.
Marianne geeft aan dat ze wel ondersteuning wil blijven geven aan de Ouderraad,
maar vanwege een zware studie komend jaar de vergaderingen niet zal bijwonen.
We zijn blij dat we hiermee zowel Hanneke als Marianne kunnen behouden voor de
Ouderraad.
Volgende vergadering : dinsdag 13 september 2016

ACTIELIJST
Nummer
1605-11

Omschrijving
OR vergaderdata doorgeven aan
team op 14 juni 2016

Actiehouder
Hans

1406-01

Benadrukken bij onderwijzend
personeel dat leerlingen in de
gelegenheid moeten worden
gesteld dat proefwerken
ingekeken kunnen worden.
Doorgeven aan KSH dat er plastic
flesje water ingekocht moeten
worden – diploma uitreiking

Mark

Namen nieuwe OR-leden doorgeven
aan Monique voor nieuwe
naambordjes zodat die aangemaakt
kunnen worden.

Arenda

1406-02

1406-03

Wim

Status
Is gebeurd. Maar er zijn
opmerkingen gekomen over
of ze handig zijn gepland.
Definitieve jaarplanner wordt
afgewacht en dan data
opnieuw bepaald.
Actie blijft open tot
eerstvolgende vergadering

