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1. Opening
Hans opent de vergadering. Hij heet zowel de ouders, de teamleden als de leden van de
OR welkom op deze jaarvergadering.

2. Samenstelling Ouderraad
Door middel van foto’s van de individuele leden van de OR, stelt Hans een ieder aan de
ouders voor. Tevens licht hij toe welke leden recentelijk toegetreden zijn tot de OR.

3. Evenementen afgelopen schooljaar
Open Dag 29/30 januari 2016: Aan de Open Dag + Open Avond hebben de leden van OR
ook dit jaar weer hun medewerking verleend. Er is een behoorlijk aantal keer informatie
gegeven, zowel over werkzaamheden van de OR zelf als onze ervaringen met de KSH
vanuit de invalshoek als ouders. Daarnaast hebben we hand- en spandiensten verricht
m.b.t. versnaperingen.
Thema-avond My Life Online 23 mei 2016: Het was voor het eerst dat er een themaavond georganiseerd werd die los stond van een jaarvergadering. Voor deze thema-avond
was er een theater collectief ingehuurd die door middel van interactie met de aanwezige
ouders vorm gaf aan het gebruik van social media en internet bij tieners. Dit vond plaats in
de vorm van verscheidene sketches. De avond werd goed ontvangen, wat voor de OR
reden is om te continueren met een extra thema-avond. Ook het interactieve,
sprankelende aspect sprak enorm aan.
Zip Your Lip / Paas aktie 23/24 maart 2016: Dit goede doelen evenement was in de vorm
van een vastenactie net voor Pasen. De overkoepelende organisatie World Vision was
razend enthousiast omdat het zelden voorkomt dat een gehele school aan deze jaarlijkse
actie meedoet. Leerlingen konden zich door familie en vrienden laten sponsoren.
Leerlingen en docenten committeerden zich om niks te eten en slechts wat water te
drinken gedurende 24 uur. Dit evenement werd op feestelijke wijze afgesloten met een
gezamenlijk ontbijt. De OR heeft ondersteuning geleverd door mede toezicht te houden
en het ontbijt te organiseren. De opbrengst was in totaal € 17.364,=
Prom Night 30 juni 2016: Ook dit was een primeur. Alle eindexamen leerlingen waren
uitgenodigd om in gala kleding naar dit feest te komen dat op school zelf gehouden werd.
Hier is massaal gevolg aan gegeven door leerlingen waardoor het een zeer geslaagde
avond was. Ook dit evenement is voor herhaling vatbaar.
Vanuit de OR is er ondersteuning geboden op het gebied van zowel financiën als
menskracht.
Diploma uitreikingen 5/6/7 juli 2016: De OR heeft een substantiële bijdrage geleverd aan
de feestelijkheden rondom de diploma uitreikingen voor MAVO, HAVO en VWO. Met de
school in een feestelijke sfeer brengen, de rode loper uitrollen, een glas champagne
schenken, sjerpen + buttons uitreiken en tot slot aan het einde van de uitreiking zelf de
versnaperingen verzorgen – dat alles hebben de leden met grote inzet gedaan. Met
slagingspercentages van 95% voor MAVO, 95% voor HAVO en 91% voor VWO waren dit
wederom zeer feestelijke avonden.

4. Financiële bijdragen vanuit OR
De dit jaar beschikbare financiële ruimte in het OR budget, is besteed aan
een bijdrage aan de Mediatheek en aan de sectie Muziek. Op de getoonde
slide is te zien waarnaar de bijdrage precies is gegaan. Beide secties zijn
hier erg blij mee.

5. Financieel jaarverslag 2015-2016 / Begroting 2016-2017
Wim geeft vanuit zijn rol als penningmeester de navolgende toelichting, waarbij hij
opmerkt dat de bestaande budgetstructuur voorgezet is.
Financieel jaarverslag 2015-2016:
Op een getoonde slide is tot in detail te zien waar het gedeelte van de vrijwillige
ouderbijdrage die aan de OR toebedeeld wordt ( € 9,= per leerling) aan besteed is.
De volgende zaken licht Wim eruit:
- Op grond van nacalculatie volgt nog een verrekening voor de ouderbijdragen, welke
in de begroting 2016-2017 opgenomen wordt.
- Bankkosten zijn helaas onontkoombaar.
- Er is een additionele uitgave voor een extra thema-avond geweest. Dit, met het
oogmerk om de beschikbaar gestelde middelen ook ten gelde te maken in het
lopende budgetjaar. De uitgave voor de thema-avond van vanavond is uiterst gering.
- De uitgaven voor de diploma-uitreikingen zijn gecombineerd met de (niet-begrootte)
uitgaven voor Prom Night. Door slim combineren zijn we ook dit jaar voor beide
evenementen tezamen binnen budget gebleven; zeer efficiënt! Met speciale dank
hiervoor aan Esther en Joyce.
- De werkelijke kosten voor ‘Reservering aankleding binnen-/buitenruimte’ zijn hoger
dan gebudgetteerd. Dit kon omdat er een stukje budget van voorgaande jaren
opgesoupeerd werd; waarmee we het budget inzetten waarvoor het bedoeld is.
- Overige uitgaven bepalen we jaarlijks. Voor 2015-2016 waren deze:
o Aankleding binnen-/buitenruimte met nieuwe foto’s voor de frames;
o De Mediatheek met 34 boeken;
o De sectie Muziek met een elektronisch drumpad set;
o Het ontbijt bij de Paas-actie Zip Your Lip.
- Het geringe negatieve saldo van - € 281,32 zal in de begroting voor schooljaar 20162017 alsnog aangezuiverd worden door de hierboven genoemde nacalculatie.
Voorafgaand aan deze jaarvergadering zijn de boeken gecontroleerd door 2 ouders van
leerlingen op de KSH, die zelf geen zitting hebben in de OR. Dit alles is formeel vastgelegd.
Er worden tijdens deze jaarvergadering geen op- en/of aanmerkingen op het financieel
jaarverslag gemaakt; derhalve wordt décharge verleend aan de penningmeester voor het
financieel jaarverslag 2015-2016.

Begroting 2016-2017:
Deze begroting is in grote lijnen hetzelfde gebleven als het voorgaande jaar.
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.
De begrootte kosten jaarvergadering + 2e thema-avond zijn iets verhoogd t.o.v. vorig
boekjaar zodat we weer kunnen inzetten op thema-avonden die net zo sprankelend
kunnen zijn als afgelopen mei.
De Reservering Pasen/Kerst: inmiddels is bekend dat dit schooljaar de nadruk op Kerst zal
komen te liggen.
De begrootte Totale Lasten zijn iets lager dan de begrootte Totale Baten, wat inhoudt dat
er zelfs nog marge in het budget zit.

6. Aandachtspunten huidig schooljaar
Dit schooljaar zal de OR, naast de gebruikelijke taken, extra aandacht
schenken aan:
- Wederom een separate, sprankelende thema-avond organiseren zoals afgelopen mei;
- Instellen commissies, wat mogelijk is door het grote aantal OR-leden en waardoor
e.e.a. efficiënter kan verlopen;
- Het kiezen van een nieuwe voorzitter en penningmeester aangezien beiden er dit
schooljaar voor het laatst zijn.

7. Rondvraag
Er zijn geen items voor de rondvraag.
Hans dankt een ieder hartelijk voor zijn/haar komst en belangstelling voor deze avond,
waarna hij het formele gedeelte van de vergadering sluit.
Volgende OR-vergadering : dinsdag 10 januari 2017 om 19:30 uur

8.

Thema: ‘Het Puberende Brein’

Prof. Dr. E. Crone is vanavond aanwezig om inzage te geven over
de inhoud van het door haar gepubliceerde boek ‘Het Puberende Brein’.
Prof. Dr. Crone is hoogleraar op de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden.
Prof. Dr. Crone is hersenonderzoeker en laat het publiek kennismaken met de meest
recente ontdekkingen binnen de wetenschap over de dynamische ontwikkeling van de
hersenen in de puberteit.
Het werk van puberbrein-expert Eveline Crone laat zien dat de hersenen van
adolescenten, in vergelijking met die van volwassenen, gemiddeld anders werken tijdens
opdrachten waarbij er vooruit gepland moet worden of impulsen moeten worden
ingehouden.
Prof. Dr. Crone heeft zich verdiept in de groep pubers (10-15jr) enerzijds en adolescenten
(10-20/25jr) anderzijds.
Waarom verslapen pubers zich zo vaak? Waarom zijn zij het ene moment zo volwassen en
het volgende moment zo onmogelijk? Waar komt die tegenstrijdigheid vandaan tussen
verantwoordelijk gedrag enerzijds en ondoordachte en risicovolle keuzes anderzijds?
Kunnen zij eigenlijk wel zelfstandig plannen? En hoe komt het dat juist adolescenten vaak
uitblinken in sport, kunst en creativiteit?
De adolescentie is een unieke periode waarin de hersenen zich nog volop ontwikkelen. In
‘Het Puberende Brein’ beschrijft Prof. Dr. Crone wat er de laatste jaren is ontdekt over de
hersenen van adolescenten. Zij legt op basis van deze recente inzichten uit waar de
emotionele stormen vandaan komen, waarom de mening van vrienden opeens veel
belangrijker wordt dan die van ouders, en wat we van adolescenten kunnen verwachten
op school. De adolescentie is niet alleen een tijd van risico’s en grenzen, maar ook van
unieke mogelijkheden.
Het boek ‘Het puberende brein’ is interessant voor iedereen die kinderen in de
adolescenten leeftijd heeft of zichzelf nog goed kan herinneren hoe het was om
adolescent te zijn.
Prof. Dr. Crone licht de inhoud van haar presentatie bevlogen en met statistieken toe.
Tot slot attendeert Prof. Dr. Crone nog op de site www.juniorhersenen.nl
Hans dankt Prof. Dr. Crone voor haar toelichting.

