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Agenda
1. Opening
2. Schoolzaken
3. Informatieavond donderdag 23 januari 2014, Open Dag vr 31 januari en za 1 februari 2014
4. Mededelingen/binnengekomen stukken/lief-en-leed pot
5. Verslag vergadering 28 oktober 2013
6. Verslag jaarvergadering 14 november 2013
7. Kerst versieren/kerstmarkt op 18 december 2013
8. Financieel verslag
9. Rondvraag
10. Sluiting (eerstvolgende vergadering: maandag 13 januari 2014 om 19.30 uur)
1.
Opening
Petra opent de vergadering en heet iedereen welkom. Wim en Esther zijn er niet. Van de nieuwe
ouders die bij de vorige vergadering aanwezig waren, heeft Regina Kenter zich om
gezondheidsredenen teruggetrokken als potentieel lid van de OR. Jeannette Wies is niet aanwezig.
2.
Schoolzaken
Monique Hallegraeff neemt de lopende zaken op school door. Er staat een bezoek van de
schoolinspectie op het programma. De school verwacht hier goed doorheen te komen en doet daar
haar uiterste best voor.

Er wordt gekeken hoe de opvang van leerlingen in de onderbouw tijdens lesuitval beter
kan worden geregeld. De bedoeling is dat ze tijdens die uren toch les krijgen, bijvoorbeeld van een andere docent.
Er is op school een presentatie geweest van ‘School aan zet’, een overheidsproject
waaraan ook de KSH mee gaat doen, met de bedoeling een nog betere school te worden.
Verder is er veel aandacht voor de docenten. Zij volgen een training omtrent het voeren van MOLgesprekken en één over het effectiever afnemen van toetsen. Van deze laatste training is een eerste
bijeenkomst geweest, waarover de docenten erg positief waren. Daarnaast worden met docenten
gesprekken gevoerd. Wat is de doelstelling van de school? Wat is hun rol daarin? Hoe passen hun
eigen doelstellingen daarbij? In de loop van het schooljaar vinden op basis hiervan
functioneringsgesprekken plaats.
Tot slot geeft Monique aan dat het onderwerp ‘passend onderwijs’ op de agenda staat. Vanaf
volgend schooljaar zou het voor iedere school verplicht moeten zijn om leerlingen met een
beperking, zowel fysiek als mentaal, aan te nemen en onderwijs aan te bieden. Er bestaat echter
nog veel onduidelijkheid over de exacte invulling van deze verplichting. Wordt vervolgd.
Niels Hartenberg vertelt over ontwikkelingen op de brugklasafdeling. Zo is het Citovolgsysteem
ingevoerd voor de vakken rekenen, taal en Engels. Verder participeert de school in
‘Kwaliteitsscholen’, een platform dat instrumenten levert om de kwaliteit van de school nog meer
op te voeren. Ook is school bezig de terugkoppeling van informatie over leerlingen naar de
basisscholen te verbeteren. Deze kunnen dan op basis van die terugkoppeling in de toekomst betere
schooladviezen geven. Deze blijken nu namelijk nogal eens te hoog te zijn. Het is voor niemand leuk
als dat te hoge advies vervolgens naar beneden moet worden bijgesteld.

3.
Informatieavond 23 januari, open dag 31 januari en 1 februari 2014
Voor de informatieavond wordt hetzelfde concept gehanteerd als vorig jaar. Er waren toen veel
positieve reacties, met name op de ‘persoonlijke benadering’. Bij deze avond zullen drie leden
van de ouderraad aanwezig zijn, namelijk Dominique, Margriet en Allette.
Aan de open dagen op 31 januari en 1 februari 2014 wordt al hard gewerkt. Net als vorig jaar is
er een vaste route, waarvan ouders en kinderen een plattegrond krijgen, en die met duidelijke
pijlen wordt aangegeven in de school. Deze route loopt vanaf de hoofdingang via de kleine aula
naar het mediaplein, door naar de grote aula, via de trap naar de vierde etage in de
nieuwbouw, terug naar de tweede etage nieuwbouw, vervolgens via de loopbrug naar de
tweede etage in de oudbouw, met de trap naar de eerste etage oudbouw en zo terug naar de
aula.
Hier speelt de ouderraad een rol; mensen van koffie en thee voorzien, vragen beantwoorden
en rondlopen met koffie en broodjes voor docenten in de lokalen. Ook ouders actief
aanspreken in de aula hoort daarbij. Indien nodig kan ook worden bijgesprongen in de
garderobe, zodat daar geen opstoppingen ontstaan.
De open avond begint om 19.00 uur, de mensen die dan komen helpen worden om 18.00 uur
verwacht. De open dag op zaterdag begint om 10.00 uur, graag aanwezig om 9.30 uur. Margriet
en Dominique zullen nog een bericht rondsturen om te inventariseren wie op welke momenten
kan helpen.
Praktisch: school schaft frisdranken, koekjes en fruit aan. Vorig jaar ontbrak

limonade, er wordt gezorgd dat dat dit jaar wel aanwezig is. De karren waarmee
docenten koffie en broodjes krijgen, moeten eerst nog grondig worden schoongemaakt, tipt Desiree. Op de picknicktafels in de grote aula komen karaffen water
met munt en citroen erin. Ook dit wordt door school gekocht.
Op 12 februari 2014 vindt bovendien de inmiddels beroemde After Cito Pizza Party plaats. Ook
hierbij is de hulp van de OR gewenst. De avond duurt van 19-21 uur, er zijn ongeveer zes
mensen nodig.
7.
Kerstversieren/kerstmarkt
Om Desiree ter wille te zijn, wordt de agenda omgegooid en eerst punt 7 besproken.
Op 5 en 6 december 2013 wordt de school in kerstsferen versierd. Over de hulp hierbij
onderhoudt Joyce contact met conciërge Martin en docente Hilde.
Over de kerstmarkt heeft Joyce ook al contact gehad. Het is nog niet duidelijk hoe laat er op 18
december mensen nodig zijn om te helpen bji het opbouwen van de kerstmarkt. Monique zal
hiernaar informeren bij Hilde, en haar vragen dit te communiceren met Joyce. Joyce meldt nog
dat Hilde namens de kerstmarktcommissie erg blij is met de 500 euro die de ouderraad
beschikbaar stelt. Ze zal overleggen en laten weten waaraan ze het zouden willen besteden.
4.
Mededelingen/binnengekomen stukken/Lief-en-leed pot
De vrouw van Maarten Tamminga is ziek, de vrouw van Quint Haneveld is overleden. Hans
Hulsman is langdurig ziek. Jenna Noordendorp heeft een tweeling gekregen. Stephanie zal
iedereen een passende kaart sturen.
Petra meldt dat muziekdocent Frank Neeling erg blij was met de 500 euro die de ouderraad wil
besteden aan de muzieksectie. Hij laat nog weten wat hij een goede bestemming zou vinden.
5.
Verslag 28 oktober 2013
Het verslag wordt goedgekeurd en kan op de site worden geplaatst.
6.
Verslag jaarvergadering 14 november 2013
Dominique heeft dit verslag helaas nog niet gemaakt. Het wordt de volgende vergadering
besproken.
8.
Financieel verslag
De verkoop van Sint- en Pietenpakken gaat goed en heeft de ouderraad tot nu toe ruim 1300
euro opgeleverd. Er zijn de afgelopen periode nog geen uitgaven gedaan. De ouderbijdrage
wordt door de school meestal pas in maart overgemaakt, dus die is ook nog niet ontvangen.
Allette vraagt aan Monique of al bekend is hoeveel procent van de ouderbijdrage werkelijk
oninbaar is gebleken het afgelopen schooljaar. Monique gaat dit navragen. Stephanie oppert
dat een machtiging handig zou zijn om dit soort problemen te voorkomen, maar Monique en
Niels voelen daar niet veel voor.
Wat de reserveringen betreft: Joyce heeft al een ‘verlanglijstje’ gekregen van de
mediatheek. De daarop vermelde boeken kunnen worden besteld, de factuur kan\
naar Allette. Voor de reservering ‘aankleding binnen-/buitenruimte’ zal Monique

met Desiree overleggen over een goede bestemming.
9.
Rondvraag
Joyce vraagt zich af hoe het met de gymlessen gaat als zwembad het Spectrum in 2014 dicht
gaat. Monique kan haar geruststellen; de gymzalen blijven gewoon bruikbaar.
Petra geeft aan graag een vice-voorzitter naast zich te willen. Bovendien moeten er volgend
schooljaar een nieuwe penningmeester en een nieuwe secretaris komen. Het is verstandig als
kandidaten hiervoor dit schooljaar al ingewerkt worden.
10. Sluiting
Om 21.15 uur sluit Petra de vergadering. De volgende vergadering vindt plaats op maandag 13
januari 2014 om 19.30 uur. Verder in 2014: dinsdag 4 maart, maandag 12 mei.

