Verslag

vergadering ouderraad KSH

Datum

10 september 2013

Aanwezig

Petra Bouterse (voorzitter)
Dominique Prins (secretaris)
Allette Bonnema (penningmeester)
Joyce van Dijk
Stephanie Siem
Wim Velthuis
Margriet Weijzig
Monique Hallegraeff (conrector)
Esther van der Linden

Afwezig
Afschrift

Leden Ouderraad
Medezeggenschapsraad
De heer M. Mees
Mevrouw M. Hallegraeff

Agenda
1. Opening
2. Schoolzaken
3. Mededelingen/ binnengekomen stukken/ lief-en-leed-pot
4. Verslag vergadering 18 juni 2013
5. Verslag evaluatie diploma-uitreikingen, 5 juli 2013
6. Voorbereiding jaarvergadering op donderdag 14 november 2013
7. Financieel verslag/ financieel jaarverslag 2012-2013
8. Takenverdeling ouderraad
9. Rondvraag
10. Sluiting (eerstvolgende vergadering: ma 28 oktober 2013 om 19.30 uur)
1.
Opening
Petra opent de vergadering en heet iedereen welkom. Esther is afwezig; Petra zal contact met haar
opnemen of ze alle OR-mails wel ontvangt.
2.

Schoolzaken

Monique Hallegraeff praat de OR bij over de ontwikkelingen sinds het nieuwe schooljaar van
start is gegaan.
- Het rooster is uitgegaan van het belang van de leerling. Zo weinig mogelijk tussenuren, zo
veel mogelijk aansluitende lessen. Voor docenten is dat soms wat lastiger, maar de leerling
blijft het uitgangspunt.
- Er staat een aantal scholingsactiviteiten voor docenten op het programma. Bedoeling is dat
docenten nog meer coach worden van de leerlingen, in plaats van ‘alleen mentor’. Ook

-

leren ze nog beter toetsen op te stellen, zodat zo objectief mogelijk de kennis en
vaardigheden van leerlingen kunnen worden gemeten.
De heer Mark Mees zal per 1 oktober fulltime aanwezig zijn in de school.
Monique brengt verder de Sinterklaasactie onder de aandacht. De opbrengsten lopen al
enkele jaren terug, terwijl de actie veel organisatie en manuren vergt. Zou het niet beter
zijn als de OR een actieve rol vervult bij de Kerstmarkt, die vorig jaar voor het eerst werd
gehouden en dit jaar een vervolg krijgt? Alle leden van de OR kunnen zich daar in vinden.
De kast op zolder, die zou worden gemaakt voor alle Pietenpakken, kan een algemene ORkast worden. De kostuums zelf, of een deel daarvan, kunnen worden verkocht,
bijvoorbeeld via Marktplaats. Petra en Allette gaan kijken welke pakken verkocht kunnen
worden. De vermoedelijke datum van de Kerstmarkt is woensdag 18 december 2013.

3.
Mededelingen/binnengekomen stukken/lief-en-leedpot
Monique en Stephanie melden dat mevrouw Kramer en conciërge Essam beide een zoon
hebben gekregen. De heer Hoekstra viert zijn 40-jarig jubileum als docent. De heer Klijn,
mevrouw Jekel en mevrouw Laarman zijn met pensioen.
Dominique meldt verder dat dit haar laatste jaar als OR-lid wordt; na vijf jaar maakt ze graag
plaats voor vers bloed. Margriet geeft aan al na de Open Dag te stoppen als OR-lid, vanwege
drukte door andere activiteiten. Ook voorzitter Petra is aan haar laatste jaar bezig. Als het goed
is doet haar zoon dit jaar eindexamen. Er moet dit jaar dus actief gezocht worden naar nieuwe
leden voor de OR. Dominique zal daarvoor een nieuwsbrief maken die via school naar alle
ouders wordt gemaild.
4.
Verslag 18 juni 2013
Het verslag van 18 juni wordt goedgekeurd en kan op de site worden geplaatst.
5.
Verslag evaluatie diploma-uitreikingen 5 juli 2013
De diploma-uitreikingen nieuwe stijl verliepen goed, alleen zullen op de laatste avond meer
mensen moeten worden ingeschakeld om te helpen met opruimen. Dat kwam nu volledig op
de OR terecht en dat is niet de bedoeling. De grote zaal zal dit jaar toch weer iets formeler
worden aangekleed; de rode loper komt ook weer terug. Op het podium zal iets uitgesprokener
versiering komen. De kleine aula kan wel in picknickstijl blijven.
6.
Voorbereiding jaarvergadering 14 november 2013
De vorige keer werd als thema gekozen voor ‘gezonde voeding’, maar sommige OR-leden
hebben daar toch wat moeite mee. Saai, snel betuttelend, vrezen ze. Monique geeft aan dat
voor eind september een informatieve avond over ‘Omgaan met geld’ voor ouders op het
programma staat. Wellicht is het verstandig deze avond te verschuiven naar 14 november,
zodat ouders niet kort achter elkaar naar twee avonden moeten/kunnen. Monique zal contact
opnemen met Rik Deurloo, die de avond organiseert, over dit idee.

7.
Financieel (jaar)verslag
Allette deelt de jaarcijfers 2012-2013 uit, op basis daarvan wordt de begroting 2013-2014
vastgesteld. Voor dit schooljaar wordt uitgegaan van 960 leerlingen. De kosten van de
jaarvergadering worden (net als vorig jaar) begroot op 1000 euro. De post presentatie OR open
dag kan vervallen; de OR maakt zelf geen kosten op deze dag. De post Diploma-uitreiking wordt
begroot op 3200 euro, de reserveringen aankleding binnen/buitenruimte, mediatheek en
schoolkrant blijven op dezelfde bedragen (3000, 1000 en 1000). De onkosten OR worden
begroot op 500 euro, de post Sintactie wordt omgedoopt tot Kerstmarkt en ook
begroot op 500 euro. Nadat deze begroting officieel akkoord is, zullen Joyce en Petra
contact opnemen met de muzieksectie, om te informeren of een deel van de
reserveringen dit schooljaar wellicht daar aan kan worden besteed. Volgend jaar
zou dan bijvoorbeeld de sportsectie een deel kunnen besteden.
Over de reservering aankleding binnen/buitenruimte van afgelopen schooljaar moet nog
worden beslist. Op basis van een lijstje dat Desiree heeft gestuurd met zaken die de school
heeft aangeschaft om het schoolplein leuker te maken, wordt beslist dat de OR één
picknicktafel en twee pingpongtafels bekostigt. Margriet merkt nog wel op dat de picknicktafels
heel veel splinters bevatten. Monique belooft hier naar te laten kijken.
Vraag van Wim aan school: zou de rekening voor de ouderbijdrage dit jaar wat eerder naar de
ouders kunnen worden verstuurd? Op de meeste scholen is het gebruikelijk om eind
september, uiterlijk begin oktober de factuur te krijgen.
8.
Takenverdeling OR
Commissie jaarvergadering: Dominique en Margriet. Commissie Kerstmarkt: Joyce en Wim.
Commissie Open Avond/Dag: Dominique en Margriet. Commissie diploma-uitreikingen: Petra
en Allette. Uiteraard zullen alle OR-leden naar vermogen meehelpen bij deze activiteiten.
9.
Rondvraag
Joyce vraagt of er al meer bekend is over de opvolger van de 2NightPerformance? Monique
geeft aan dat daar nog niet veel over bekend is. Wel is de bedoeling dat meer kinderen de kans
krijgen op het podium te staan, en zal het evenement niet meer in De Meerse plaatsvinden.
Wim meldt verder dat op de website veel verouderde informatie staat. Ook een mail sturen via
de site lijkt niet te werken. Monique geeft aan dat er op dit moment niet echt een webmaster
beschikbaar is. Docenten Neeling en Heijer ontfermen zich over de inhoud van de website.
10. Sluiting
Om 21.15 uur sluit Petra de vergadering. De volgende vergadering vindt plaats op maandag 28
oktober 2013 om 19.30 uur.

