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Aanwezig

Dominique Prins (secretaris)
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Margriet Weijzig
Monique Hallegraeff (conrector)

Afwezig
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Allette Bonnema
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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 3 december 2013
5. Verslag jaarvergadering 14 november 2013
6. Voortgang Informatieavond, Open Avond en Open Dag
7. Evaluatie Kerst versieren/kerstmarkt
8. Financieel verslag
9. Rondvraag
10. Sluiting (eerstvolgende vergadering: dinsdag 4 maart 2014 om 19.30 uur)
1.
Opening
Voorzitter Petra heeft zich afgemeld, Wim hanteert vanavond de voorzittershamer. Ook Allette
heeft zich afgemeld. Na potentieel nieuw lid Regina Kenter heeft ook Jeannette Wies zich om
gezondheidsredenen teruggetrokken als nieuw lid. Er moet dus opnieuw worden gezocht. Hans is
later en staat helaas voor een dichte schooldeur.
2.
Schoolzaken
Monique Hallegraeff neemt de lopende zaken op school door. Er wordt druk toegewerkt naar een
succesvolle Open Avond en Open dag op 31 januari en 1 februari aanstaande. De Meet & Greet
dagen en lesjesmiddag hebben in ieder geval veel aanmeldingen opgeleverd; een goed teken.
Inmiddels heeft het bezoek van de schoolinspectie plaatsgevonden. Deze was erg tevreden.

Op 21 januari zullen de nieuwe muziekstudio’s van de school officieel worden geopend door de
wethouder van Cultuur van de gemeente Haarlemmermeer. Op 12 februari vindt het jaarlijkse
Groot KSH Dictee plaats, dat dit jaar wordt geschreven en voorgelezen door Jan Terlouw.
Ook zal in februari een ouderklankbordgroep worden gehouden, waarover ouders tijdig zullen
worden geïnformeerd. Stephanie tipt dat de uitnodiging daarvoor de vorige keer wel erg summier
was, en dat de avond heel vroeg begon. Monique zegt toe in de uitnodiging wat meer uitleg te
geven, en de avond niet om 19.00 uur, maar om 19.30 uur te laten beginnen.
Verder zal ook weer een KSH College Tour worden georganiseerd, met dit schooljaar lokale
grootheden in de hoofdrol.

3.
Mededelingen/binnengekomen stukken/lief- en leedpot
Er is geen nieuw lief-en-leed. De heer Koekkoek is enigszins aan de beterende hand.
4.
Verslag vergadering 3 december 2013
Het verslag wordt goedgekeurd en kan op de site worden geplaatst.
5.
Verslag jaarvergadering 14 november 2013
Ook het verslag van de jaarvergadering wordt goedgekeurd.
6.
Voortgang voorbereidingen informatieavond, Open Avond en Open Dag
Dominique had al een mail rondgestuurd om te informeren wie wanneer kan helpen bij deze
activiteiten. Een aantal mensen had nog niet gereageerd. Dominique zal een reminder
rondsturen. Voor de Open Avond zijn minimaal drie OR-leden nodig, voor de Open Dag zeker
vier.
NB De After Cito Pizza Party vindt plaats op donderdag 13 februari, en niet op woensdag 12
februari, zoals eerder werd gemeld. Ook hierbij is de hulp van OR-leden wenselijk.
7.
Evaluatie Kerstmarkt
Op woensdag 18 december 2013 vond de Kerstmarkt plaats. Hoewel succesvol had Wim de
indruk dat de vorige editie drukker werd bezocht. Joyce miste een aantal activiteiten en vond
het jammer dat er dit jaar geen erwtensoep werd verkocht. Helaas viel een aantal mensen dat
zou helpen uit vanwege ziekte, maar desondanks werd ruim 1200 euro opgehaald voor Serious
Request. Het Kerstgala voor de leerlingen van de bovenbouw was een groot succes en is
helemaal zonder incidenten verlopen.
8.
Financieel verslag
Penningmeester Allette is er vanavond niet, daarom wordt het overzicht dat zij heeft
rondgemaild voor kennisgeving aangenomen. De mediatheek heeft inmiddels bestellingen
gedaan met de voor hun bedoelde reservering. De reservering muziek en die van de Kerstmarkt
zijn nog niet besteed. Over de besteding van de reservering aankleding binnen- en
buitenruimte wordt volgende keer beslist, wanneer hopelijk meer OR-leden aanwezig zijn.

9.
Rondvraag
Het is de laatste vergadering van Margriet als OR-lid, daarom krijgt zij een mooi
boeket bloemen voor alle inspanningen die zij de afgelopen bijna vier jaar heeft
geleverd voor de OR. Dank je wel Margriet!
Joyce meldt dat haar zoon erg blij is met de spellentafels in de aula; zo is er altijd iets te doen
tijdens pauzes en tussenuren.
10. Sluiting
Om 20.35 uur sluit Wim (die het als gelegenheidsvoorzitter prima deed) de vergadering. De
volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 4 maart 2014 om 19.30 uur.

