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vergadering ouderraad KSH

Datum

28 oktober 2013

Aanwezig

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

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 10 september 2013
5. Voorbereiding jaarvergadering op donderdag 14 november 2013
6. Kerstmarkt 18 december 2013
7. Financieel verslag
8. Rondvraag
9. Sluiting (eerstvolgende vergadering: dinsdag 3 december 2013 om 19.30 uur)
1.
Opening
Petra opent de vergadering en heet iedereen welkom. Esther van der Linden en Monique
Hallegraeff zijn afwezig. Omdat vanavond drie ouders aanwezig zijn, die zich naar aanleiding van de
nieuwsbrief van de ouderraad hebben aangemeld als nieuw lid, volgt een voorstelrondje.
2.

Schoolzaken

Monique Hallegraeff is er niet; ontwikkelingen in de school worden de volgende vergadering
weer besproken.
3.
Mededelingen/binnengekomen stukken/lief-en-leedpot
Esther van der Linden is nog niet opgeknapt en daarom ook niet aanwezig

vanavond. Stephanie heeft haar namens de ouderraad een kaartje gestuurd.
4.
Verslag 10 september 2013
Het verslag van 10 september wordt goedgekeurd en kan op de site worden geplaatst.
5.
Voortgang voorbereiding jaarvergadering 14 november 2013
De uitnodigingen voor de jaarvergadering en thema-avond ‘Geld verdient zorg!’ zijn per mail
verstuurd. Dominique en Margriet zullen in de gaten houden hoeveel mensen zich aanmelden.
Dominique verstuurt nog een persbericht naar de lokale media, zodat ook mensen die geen
kinderen op de KSH hebben, zich kunnen aanmelden.
6.
Kerstmarkt 18 december 2013
Ook het agendapunt Kerstmarkt is wat lastig te bespreken zonder MH. Wim zal contact met
haar opnemen over de taken die de ouderraad bij de kerstmarkt kan vervullen. Afgesproken
wordt dat de school op maandag 9 december 2013 zal worden versierd in kerstsferen. Hoe
meer hulp, hoe sneller dat gaat… Wim en Joyce sturen nog een berichtje rond over het tijdstip.
7.
Financieel verslag
Wat uitgaven betreft is er niets veranderd sinds de vorige vergadering op 10 september, meldt
penningmeester Allette. De conceptbegroting voor het schooljaar 2013-2014 had zij al naar
iedereen gemaild, ze zal nog de aangepaste begroting mailen.
Dan volgt een discussie; jaarlijks wordt namelijk een (klein) deel van de vrijwillige ouderbijdrage
van € 9 als oninbaar beschouwd. Jaarlijks verrekent de school dit achteraf met de ouderraad,
die immers deze bijdrage beheert. School stelt voor dit systeem te veranderen, en in plaats
daarvan per ouderbijdrage € 7,50 aan de ouderraad over te maken, ongeacht welk deel
oninbaar blijkt. Er zou dan dus achteraf geen verrekening meer plaatsvinden. De meerderheid
van de ouderraad heeft echter moeite met dit voorstel. Het wordt niet geaccepteerd.
8.
Rondvraag
Nu op de zolder in de nieuwbouw een mooie kast is gebouwd, moeten de spullen van de
ouderraad daarheen worden verhuisd. Dit gebeurt op woensdag 20 november vanaf 15.00 uur.
Petra zal hierover contact opnemen met conciërge Martin.
Joyce vindt het jammer dat MH er niet is, ze had namens een aantal ouders een vraag over de
toegenomen werkdruk voor de kinderen. Petra oppert dat ze de vraag ook in een
klankbordgroep kan stellen. Ook heeft Joyce, evenals Jeannette, een vraag over een mentor.
Petra geeft aan dat ze hierover het beste even rechtstreeks contact kunnen opnemen met MH.
Petra en Joyce zullen contact opnemen met de mediatheek en de sectie muziek om hun
wensen te inventariseren voor de gereserveerde posten op dit gebied.
9.
Sluiting
Om 20.45 uur sluit Petra de vergadering. De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 3
december 2013 om 19.30 uur. In 2014: maandag 13 januari, dinsdag 4 maart, maandag 12 mei.

