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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 welkom. Nicole en Odete hebben
ondertussen laten weten dat zij alsnog geen zitting nemen in de OR.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Notulen vorige vergadering – 13 september 2016
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd, waarna de definitieve versie in pdfformat op de site kan worden geplaatst.

3.

Actielijst

Nummer
1605-11

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

Actiehouder
Hans

Status
Is gebeurd. Sluiten.

1406-01

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

Mark

Ondertussen zou dit al
moeten gebeuren.
Sluiten.

1409-01

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

Wim

Het is handiger om dit daags
vóór de e.v. diploma uitreiking
nog eens een keer te
benoemen. Sluiten.

1409-02

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

Monique

Kerst. Monique zal de nieuwe
teamleider brugklassen
vragen om t.z.t. contact met
de voorzitter van de OR op te
nemen. Sluiten.

1409-03

Invullingsmogelijkheden
begrotingsposten 6 + 7 + 8

Monique

1)Sectie AK, details volgen.
2) Kerstviering.
3) Decanaat, t.b.v.
binnenruimte – tijdschriften
display. Sluiten.

4. 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.

5. Schoolzaken KSH
*De ruimte van de receptie heeft een verandering ondergaan waardoor deze vrijer
toegankelijk is.
*Het team is bezig om in de zgn. kleine aula meer ruimte te creëren i.v.m. het stijgende
aantal leerlingen.

*KSH heeft aansluiting gezocht bij verschillende universiteiten, wat heeft geresulteerd in
een samenwerking met Wetenschappelijk Oriëntatie Nederland (WON). Dit instituut
onderscheid zich door thematisch en onderzoekend leren. Er wordt gestart om dit bij het
VWO in te zetten.
Esther woont vanaf dit punt de vergadering bij.
6. Commissies Ouderraad
Door het toegenomen aantal OR-leden kunnen er nu commissies gevormd worden. In elke
commissie streven we naar zowel OR-leden die er vorig schooljaar ook al waren alsmede
zgn. nieuwe OR-leden – dit, i.v.m. kennisoverdracht.
Bijkomend voordeel is dat dan slechts de grote lijnen per commissie tijdens een ORvergadering besproken hoeven te worden.
Ter plekke wordt de interesse per commissie genoteerd. Hans zal dit per mail rondsturen,
waarbij hij onderscheid zal maken tussen ondersteuning aan het team door de OR
enerzijds en het organiseren van de activiteit door de OR zelf anderzijds.
ACTIE 2510-01: Hans

7. OR Jaarvergadering / Thema-avond d.d. 15 november 2016
Hans + Wim zullen de inhoud van de jaarvergadering voorbereiden, waarna zij dit
voorafgaand aan de jaarvergadering zelf aan alle OR-leden zullen mailen voor eventuele
op- en aanmerkingen.
ACTIE: 2510-02: Hans + Wim
De aankondiging in de nieuwsbrief is reeds gedaan; inschrijven kan per mail. De
uitnodiging zelf zal één dezer dagen per mail uitgaan.
Als het lukt een gratis stukje in een lokaal nieuwsblad te plaatsen, dient het OR-mailadres
te worden vermeld ter inschrijving.
Het bedankje wordt door Wim (cadeaubon) + Marianne (bloemetje) geregeld.
ACTIE: 2510-03: Wim + Marianne

8. Kerstviering – donderdag 22 december 2016
Bij deze activiteit zal het accent qua hulp vanuit de OR dit schooljaar liggen.
Monique zal de nieuwe teamleider brugklassen, die zich binnen het team over deze
activiteit ontfermt, vragen om t.z.t. contact met de voorzitter van de OR op te nemen.
ACTIE: 2510-04: Monique

9. Financieel verslag
Wim informeert dat voorafgaand aan de formele overdracht naar de nieuwe
penningmeester, eerst de nieuwe voorzitter geregeld moet zijn. Het is opportuun om hier
3 á 4 maanden tussen te laten zitten. Dit zal tijdens de vergadering van 10 januari a.s.
geagendeerd worden.
Definitieve Stand van Zaken 2015-2016 - Concept
Wim geeft een toelichting bij deze concept definitieve Stand van Zaken. Het zeer
kleine bedrag in de rode cijfers, € 243,82, is boekhoudkundig gezien vele malen beter
dan het hoge bedrag in de zwarte cijfers dat erg lang in de boeken heeft gestaan.
Daarmee zetten we het budget in waarvoor het bedoeld is.
Met deze Stand van Zaken zal via de Kascommissie décharge worden aangevraagd.

Nieuwe Stand van Zaken 2016-2017
Wim licht deze nieuwe Stand van Zaken toe. Door het toegenomen aantal
leerlingen dit schooljaar is het budget toegenomen. Het deel van de
ouderbijdrage wat voor de OR bestemd is, t.w. € 9,=, blijft ongewijzigd. Seb stelt
voor afspraken met het team te maken over het moment van bijschrijving van
het besproken voorschot.
ACTIE 2510-05: Wim + Seb
Omdat er nog een bijschrijving n.a.v. nacalculatie van vorig schooljaar moet
plaatsvinden (aantal leerlingen waarvoor alsnog schoolgeld is binnengekomen)
kan begrotingspost 3, Jaarvergadering / 2e thema-avond, worden bijgesteld naar
€ 2.000,=. Wim zal over deze bijschrijving contact met Monique Aardse
opnemen. ACTIE 2510-06: Wim
Met verwijzing naar actiepunt 1409-03, kunnen de begrotingsposten 6 en 7 nu
worden aangepast naar omschrijving ‘Sectie AK’ en ‘Decanaat’ . Begrotingspost 8
wordt dan ‘Kerst’.

10. Rondvraag
De toetsweken zijn ondertussen in Magister geactualiseerd.
Het team hoopt dat dit jaar de KSH Parade wel doorgang kan vinden, vandaar dat het in de
jaarplanner is opgenomen.
De notulen van de OR zijn al een paar maanden niet meer op de KSH-site geplaatst.
Monique zal dit opvolgen.
ACTIE 2510-07: Monique
Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Volgende vergadering: dinsdag 15 november 2016

ACTIELIJST
Nummer
2510-01

Omschrijving
Aan OR-leden de lijst met namen per
commissie doorgeven. Inclusief
onderscheid ondersteunen dan wel
organiseren.

Actiehouder
Hans

2510-02

OR-Jaarvergadering inhoudelijk
voorbereiden en rondmailen aan ORleden voor evt. op-/aanmerkingen

Hans
Wim

2510-03

Bedankje thema-avond regelen

Wim
Marianne

2510-04

Vragen of teamleider brugklassen
contact wil opnemen met voorzitter
OR t.b.v. kerstviering

Monique

2510-05

Met team afspraken maken t.b.v.
voorschot bijdrage OR / schooljaar
2016-2017

Wim
Seb

2510-06

Bijschrijving n.a.v. nacalculatie
schooljaar 2015-2016: contact met
Monique Aardse opnemen

Wim

2510-07

Notulen OR van afgelopen paar
maanden staan nog niet op site KSH

Monique

Status

