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Karin Oudshoorn-Wesseling
Odete Pimenta da Silva
Nicole Rosenberg
Mascha van Trier
Wim Velthuis (penningm.)
Jolanda Verbeek
Marianne Verweij
Petra Zethof
Hanneke vd Zwet (notulist)
Robin & Mieke Zwijnenberg

: ---

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Introductie nieuwe OR-leden
Notulen vorige vergadering
Actielijst
Mededelingen/lief -& leed pot/binnengekomen stukken/e-mail
Schoolzaken KSH
Evaluatie diploma-uitreiking
OR-Jaarvergadering / thema-avond
Financieel verslag
Rondvraag

1. Opening
Hans opent de vergadering en heet iedereen, met name de nieuwe leden, welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Introductie nieuwe OR-leden
Een ieder introduceert zichzelf kort waarbij een aantal nieuwe leden hun verwachting ten
aanzien van hun rol in de OR uitspreekt. Door het grote aantal leden kunnen er komend
jaar commissies worden gevormd daar waar nodig.
Aangezien Hans en ook Wim dit jaar voor het laatst zitting hebben in de OR, komen deze
functies volgend schooljaar vacant. Wim geeft aan dat het voor een potentiële nieuwe
penningmeester opportuun is om vanaf nu al mee te draaien om zodoende een geheel
OR-jaar financieel van dichtbij mee te maken. Seb geeft aan hier interesse in te hebben en
zal bij Wim aanhaken in diens rol als penningmeester.

3. Notulen vorige vergadering – 14 juni 2016
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd, waarna de definitieve versie in pdfformat op de site kan worden geplaatst.

4.

Actielijst

Nummer
1605-11

Omschrijving
OR-vergaderdata doorgeven aan
(nieuwe) leden / team

Actiehouder
Hans

1406-01

Benadrukken bij onderwijzend
personeel dat leerlingen in de
gelegenheid gesteld moeten worden
om proefwerken in te kunnen kijken.
Doorgeven aan ondersteunend
personeel dat er bij de diplomauitreiking plastic flesjes water (geen
glazen flesjes) ingekocht moeten
worden.
Namen nieuwe OR-leden doorgeven
aan Monique voor naambordjes

Mark

1406-02

1406-03

Status
Definitieve jaarplanner wordt
afgewacht (do. 15 sept.) en
dan data opnieuw bepalen.
Loopt.
I.h.k.v. diagnostisch toetsen
moet er nog besluitvorming
plaatsvinden. Loopt.

Wim

Is gebeurd. Sluiten.

Arenda

Is gebeurd. Sluiten.

Mark woont vanaf dit punt de vergadering bij.
5. Mededelingen/lief & leed pot / binnengekomen stukken / email
Er zijn noch mededellingen noch binnengekomen stukken / email.
Mark geeft een beknopte update over het reilen en zeilen van leerkrachten, naar
aanleiding waarvan Esther waar nodig vanuit de lief & leed pot actie zal nemen.
Monique woont vanaf dit punt de vergadering bij.
6. Schoolzaken KSH
* ELO. Handigheidjes binnen het systeem voor docenten worden aan de man gebracht.
* Bijlesprogramma. Hiervoor is een coördinator aangesteld.
* Excellente school. Er wordt nog meer ingezet op het goed begeleiden van nieuwe
leraren. Maar ook voor huidige docenten wordt een verdiepingsslag voorbereid. Doel is
om over 3 jaar een excellente school te zijn.
* Perceel tegenover het Spectrum. Het team is doende de sloop van het pand op dit
perceel te bespoedigen, waarna de uitstraling van de KSH beter tot z’n recht kan komen.

* Meet & Greet. Dat hele klassen van groep 8 uitgenodigd worden om de sfeer van een
reguliere schooldag op de KSH te mogen proeven is bij lagere scholen in Badhoevedorp
zeer goed aangeslagen – ook voor de naamsbekendheid aldaar.
* Bereikbaarheid. Het team is immer bezig om in conclaaf met de gemeente de
bereikbaarheid van de KSH te verbeteren qua infrastructuur, bijv. veilige fietsroutes.

7. Evaluatie diploma uitreiking
Qua organisatie is dit wederom zeer goed verlopen, met dank aan Esther en Joyce voor
hun inzet hiervoor.
We misten echter wel leerlingen die zouden komen helpen; die waren er niet.
ACTIE 1409-01 Wim: Doorgeven aan KSH dat we de zgn. hulp leerlingen node miste.
Voor de nieuwe leden wordt toegelicht dat de OR een grote rol op zich neemt om deze
uitreiking zo feestelijk mogelijk te laten verlopen.
Naar aanleiding hiervan wordt besloten om het onderwerp Commissies als agendapunt
voor de e.v. vergadering te noteren. Monique wordt verzocht na te gaan waar het accent
qua hulp vanuit de OR dit schooljaar zou moeten liggen.
ACTIE 1409-02: Waar zou accent qua hulp vanuit OR dit jaar moeten liggen?

8. OR-Jaarvergadering / Thema-avond – 15 november 2016
Het thema deze keer wordt Het Puberende Brein, waarbij Eveline Crone de avond zal
opluisteren. Men is akkoord met het uitnodigen van lokale pers bij deze thema-avond.
In de e.v. nieuwsbrief zal een aankondiging voor beide evenementen worden opgenomen.
Kort van tevoren zal er een brief per mail worden verstuurd.
Naar aanleiding hiervan wordt gesproken over het thema Vechtscheiding en het effect
hiervan op kinderen. De zgn. Divorce Challenge zal op de KSH gehouden worden.

9. Financieel verslag
Wim geeft een toelichting op het financieel verslag. De inhoud van het verslag loopt
enigszins door in dit nieuwe schooljaar omdat er medio november hiervoor
verantwoording wordt afgelegd.
De kosten van de thema-avond a.s. november zijn nihil.
Het streven is om aan het eind van het boekjaar op nul uit te komen. Momenteel zitten
we ca. € 200,- in de plus. Het ligt in de bedoeling nog een extra thema-avond te
organiseren, waarbij dit stukje budget alsnog ingezet kan worden. Daarmee zetten we het
budget in waarvoor het bedoeld is.
In de e.v. vergadering zal de definitieve financiële stand van zaken (uiteraard onder
voorbehoud van décharge) alsmede het nieuwe boekjaar inzichtelijk gemaakt worden.

Monique wordt gevraagd op welke wijze in het nieuwe boekjaar de huidige
begrotingsposten 6, 7 en 8 ingevuld zouden kunnen worden.
ACTIE 1609-03 Monique: Invullingsmogelijkheden begrotingsposten 6 + 7 + 8.
Het aantal leerlingen is gestegen t.o.v. vorig schooljaar. De ouderbijdrage blijft hetzelfde
bedrag per leerling. Dit alles resulteert in een groter budget komend boekjaar.
De OR zal vanuit de KSH een voorschot krijgen voor komend boekjaar.

10. Rondvraag
Odete als ook Robin & Mieke zullen de vergaderdata van dit schooljaar afwachten om te
kunnen beslissen of zij hier grotendeels bij aanwezig kunnen zijn, waarvan zij hun
deelname aan de OR zullen laten afhangen.
Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Volgende vergadering: dinsdag 25 oktober 2016

ACTIELIJST
Nummer
1605-11

Omschrijving
OR-vergaderdata doorgeven aan
(nieuwe) leden / team

Actiehouder
Hans

1406-01

Benadrukken bij onderwijzend
personeel dat leerlingen in de
gelegenheid moeten worden
gesteld om proefwerken in te
kunnen kijken

Mark

1409-01

Doorgeven aan KSH dat zgn. hulpleerlingen node gemist werden bij
diploma uitreiking

Wim

1409-02

Waar zou accent qua hulp vanuit OR
dit jaar moeten liggen?

Monique

1409-03

Invullingsmogelijkheden
begrotingsposten 6 + 7 + 8

Monique

Status
Definitieve jaarplanner wordt
afgewacht (do. 15 sept.) en
dan data opnieuw bepalen.
Loopt.
I.h.k.v. diagnostisch toetsen
moet er nog besluitvorming
plaatsvinden.
Loopt.

