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Agenda

1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Verslag vorige vergadering
Mededelingen/ binnengekomen stukken/ lief- en leedpot
Schoolzaken
Besteding geld voor binnen/buitenruimten
Financieel verslag
Thema jaarvergadering Ouderraad 12 november 2014
Rondvraag
Sluiting

1. Opening
Hans opent als nieuwe voorzitter de vergadering. Hij verwelkomt Arenda Doets
die de ouderraad komt versterken de komende jaren.
2. Verslag
De notulen van 12 mei worden goedgekeurd en kunnen op de site worden
geplaatst
3. Lief- en Leedpot
De lief en leedpot wordt besproken.
4. Mededelingen
Joyce deelt mee dat de sectie muziek van het geld een altsax en een dwarsfluit
heeft gekocht. Van het resterend bedrag willen zij graag nog 2 mondstukken
voor de altsax kopen. Dit wordt goedgekeurd. Joyce neemt hierover verder
contact op met de heer Neeling.

5. Schoolzaken






MH: het nieuwe schooljaar is gestart. Helaas is er in de vakantie een lekkage
geweest waardoor de 3e etage momenteel niet gebruikt kan worden. Er is
veel schade aan de vloeren en plafonds.
De roosterperikelen zijn redelijk opgelost.
De introductie dagen van de brugklas verlopen goed. Esther had nog een
vraag in hoeverre de mentor verantwoordelijk was voor wat er op het water
afspeelde. De mentor van haar zoon was vorig jaar bij de zeilschool gebleven
en er was een bootje omgeslagen en de weersomstandigheden waren niet
gunstig. MH vond dat de mentor bij de zeilschool mocht achterblijven en wat
er op het water gebeurde verantwoording was van de zeilschool.
Mark Mees is ondertussen aangeschoven bij de vergadering. MM wil graag
dat de ouderraad bij meer feesten op school integreert om de
betrokkenheid te vergroten. Het gaat o.a. over de kerstmarkt, kerstfeest en
het paasfeest. Hierbij gaat het om een meer leading rol, fondsenwerving en
budgetverantwoording. De ouderraad gaat hierover later in de vergadering
zonder MH en MM over beslissen. Gezien de korte tijd tot de kerstmarkt
willen zij graag wel deze week antwoord hierop.

6. Besteding geld binnen en buitenruimte
Allette heeft contact gehad met Desiree Bastiaens over de fotoframes en er
schijnen er 11 in bestelling te staan. Deze zijn nog niet definitief besteld. Waar
deze allemaal moeten staan is ons niet geheel duidelijk. Het kostenplaatje is ook
hoger dan begroot. En ook de foto’s hiervoor zijn er nog niet bij berekend. Allette
gaat hierover nogmaals met DB en MM in gesprek.
7. Financieel verslag
 Er is nog een klein bedrag na betaald. 17 % was oninbaar in schooljaar
2013-2014.
 De kosten van de Rabobank wordt voor dit schooljaar iets verhoogd want
Iedere overmaking kost geld aangezien wij een bedrijfsrekening hebben.
 Budget voor diploma-uitreiking wordt iets verlaagd en doen in 2015 minder
leerlingen examen.
 De reservering voor mediatheek en muziek gaan dit schooljaar naar de
theaterklas en sportklassen. Voorwaarde dat er wel iets duurzaams voor
wordt gekocht. Om het schooljaar wordt dit afgewisseld nadat wij hierover
hebben gestemd:
 2014-2015 Theater en sport
 2015-2016 Mediatheek en muziek.
 Alle overige kosten blijven hetzelfde

8. Thema jaarvergadering.
 Verschillende ideeën worden voorgesteld.
 Stichting Leergeld heeft aan MH laten weten dat zij graag een presentatie
willen geven. Zij hebben een kantoor ruimte in de KSH.
 Verzoek van de gemeente om uitleg te komen geven over de leerplicht.
 Evt. Playback weer te vragen.
 Brijderstichting over verslavingen.
 Hans en Arenda zijn aanspreekbaar en verzorgen deze avond. Ook deze
discussie punten bespreken wij later zonder MH en MM.
9. Rondvraag
 Op de vraag of er nog i-momenten zijn wordt positief geantwoord.
 Gaarne nogmaals goed opletten bij versturen van brieven op taalfouten en
dubbele vragen zoals bijvoorbeeld bij de laatste brief over protocol
medicatie verstrekking.
 Mocht een leerling onverhoopt ziek worden tijdens schooltijd dan gaat dit
via de teamleider en wacht af dat hij/zij toestemming van ouders/verzorgers
hebben in kamer 103.
 Petra mistte de evaluatie diploma uitreiking
 Hans stuurt nog een mail rond met wie welke taak onder zijn hoede neemt.
MM en MH verlaten op dit moment de vergadering.
Uitkomst van de discussie van ouderraad meer betrokken bij schoolfeesten en thema
jaarvergadering.



Thema jaarvergadering
De suggestie voor een presentatie over Leergeld hebben we na rijp beraad niet
overgenomen. We hebben besloten om Stichting Brijder een presentatie te laten
geven. De onderbouwing is dat naar onze mening een verhaal ten aanzien van
verslavingen meer mensen zal aanspreken. Wellicht dat er voor stichting
Leergeld een ander moment gevonden kan worden om een podium voor hun
verhaal te geven.



Grotere rol OR bij schoolactiviteiten
We hebben het verzoek van Mark besproken. We zien zeker voordelen om als
OR een grotere rol te gaan spelen, maar zijn ook van mening, zeker gezien het
aantal OR leden die we (nu nog) hebben, dat een verregaande verantwoordelijk
richting OR (incl. budget) een stap te ver is.

Dit jaar zullen we vanuit de OR een actievere rol spelen in de organisatie c.q.
opzet van de kerstviering. Hierbij denken we aan 3 leden van de OR die samen
met (bij voorkeur) 2 personen namens KSH de organisatie van het kerstfeest op
zich nemen. Dan kan ook nagedacht worden over het hoe en wat. De
budgetverantwoordelijkheid blijft dan nog wel bij het KSH. We kunnen dit jaar
dan als testcase gebruiken of en hoe we het ambitieniveau in 2015 verder
omhoog brengen.
Namens de OR zullen Joyce, Esther en Arenda aanspreekpunt zijn voor de
invulling van het kerstfeest. Indien akkoord horen we graag wie namens de KSH
kan participeren, zodat er op korte termijn hier verder invulling aan gegeven
kan worden.
10. Sluiting
De vergadering wordt om 21:30 door Hans gesloten. De volgende vergadering is
op dinsdag 28 oktober 2014.

