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20.15 uur: Start thema-avond ‘Geld verdient zorg’, een interactieve presentatie van BudgetBob.

1.
Opening
Voorzitter Petra Bouterse opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom. Ze
heeft een mooie PowerPoint presentatie voorbereid, waarmee ze de aanwezigen door de
vergadering loodst.
2.
Samenstelling ouderraad
De aanwezige leden van de ouderraad stellen zich allemaal kort aan de aanwezigen voor. OR-lid
Esther van der Linden is door ziekte afwezig.

3.
Verslag jaarvergadering 15 november 2012
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Het kan op de
website van de ouderraad worden geplaatst.
4.
Jaarverslag ouderraad 2012/2013
De ouderraad is in het afgelopen schooljaar acht keer bij elkaar geweest. Daarnaast is op
donderdag 15 november 2012 de jaarvergadering gehouden, met als thema ‘Praten met je
puber’, een interactieve voorstelling van theatergroep Playback, waarop de aanwezige ouders
massaal enthousiast reageren.
De ouderraad is het afgelopen schooljaar actief betrokken geweest bij:
•
De Sinterklaasactie. Ook het afgelopen jaar leverde deze actie weer een mooi bedrag op
(2050 euro!), dat werd besteed aan een goed doel. Dit jaar was dat zusterschool Hoërsskool in
Nieuwoudtville, Zuid-Afrika. Vanaf dit schooljaar is er geen Sintactie meer. In plaats daarvan
wordt tijdens de kerstmarkt, vorig jaar voor het eerst, geld ingezameld voor Serious Request.
•
De voorlichtingsavond voor toekomstige brugklassers op donderdag 17 januari 2013.
Leden van de ouderraad waren hierbij aanwezig en gaven antwoord op vragen van ouders.
•
De Open Avond en Open Dag op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari 2013. Ook nu waren
leden van de ouderraad aanwezig om vragen van ouders te beantwoorden. De nieuwe opzet
van de Open Dag kreeg veel waardering van de vele aanwezige ouders en nieuwe leerlingen.
•
De diploma-uitreikingen op 26, 27 en 28 juni 2013. Ook dit evenement onderging een
restyling, met nog steeds een belangrijke rol voor de ouderraad. Een prachtig feest om bij
aanwezig te zijn, getuige de enthousiaste reacties van ouders, docenten en geslaagden.
5.
Financieel jaarverslag 2012/2013
Allette licht de verschillende posten op het financieel jaarverslag toe en legt uit wat de posten
‘reservering’ betekenen. Om de vrijwillige ouderbijdrage zo zorgvuldig mogelijk te besteden
wordt ieder jaar gekeken welke posten een bijdrage kunnen gebruiken. Zo wordt de
reservering mediatheek besteed aan de aanschaf van nieuwe boeken, en is de post ‘reservering
binnen-/buitenruimte bestemd voor de aankleding van schoolgebouw en schoolplein.
De kascontrole heeft inmiddels plaatsgehad. Petra verleent Allette décharge over het boekjaar
2012/2013.
6.
Rondvraag
Er zijn geen vragen vanuit de zaal wat betreft de jaarvergadering. Wel wordt gevraagd wat de
visie is van de ouderraad, waarop voorzitter Petra uitlegt wat de bedoeling is van de OR; een
brug vormen tussen school en ouders, het beheren van de ouderbijdrage en meedenken over
schoolzaken. Iemand anders vraagt waar de verslagen van vergaderingen zijn terug te vinden.
Antwoord: op de site www.kshhoofddorp.nl, onder het kopje ‘Voor ouders’ en dan ‘ouderraad’.
Een ouder heeft een vraag over lesuitval, die door conrector mevrouw Hallegraeff wordt
beantwoord.

7.
Sluiting
Om 20.00 uur sluit Petra de jaarvergadering. Het is tijd voor een korte pauze, waarna
om 20.15 uur de thema-avond ‘Geld verdient zorg’ begint.
De thema-avond
Om 20.15 uur is het podium voor de twee heren van BudgetBob. Zij beginnen met een korte
presentatie die duidelijk maakt dat veel jongeren tegenwoordig met schulden te maken krijgen,
omdat ze geen idee hebben hoe ze met geld om moeten gaan. Bij herkenbare situaties klinkt
regelmatig gegrinnik in de zaal. BudgetBob legt uit dat het voor een puberbrein erg lastig is om
vooruit te plannen, geld opzij te zetten etc. Maar als ouders kun je daar wel bij helpen.
Na de presentatie gaan ouders in de zaal in groepjes met elkaar in discussie naar aanleiding van
stellingen als ‘Ik betaal de telefoonrekening van mijn kind’, ‘Mijn kinderen zijn zich niet bewust
van de waarde van geld. Ze staan een half uur onder de douche, laten het licht branden en
verspillen zo indirect geld’, enz.
Ondanks de enigszins geringe opkomst vinden alle aanwezige ouders het een nuttige
bijeenkomst die nieuwe inzichten en tips heeft opgeleverd.

