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Wim Velthuis ( penningmeester)
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Monique Hallegraeff (conrector)
Mark Mees (rector)

Afschrift
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De Heer M. Mees
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Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Verslag vorige vergadering d.d. 8 september 2014
Mededelingen/ binnengekomen stukken/ lief- en leedpot
Schoolzaken
Financieel verslag
Email samenvoegen klassen en vrijwillige ouderbijdrage
Jaarvergadering Ouderraad 12 november 2014
Status voorbereidingen kerst 2014
Rondvraag
Sluiting

1. Opening
Hans opent de vergadering en vraagt wie de vergadering gaat notuleren. Allette
zal dit deze vergadering doen.
2. Verslag
De notulen van 8 september 2014 wordt op een aantal aanpassingen na
goedgekeurd en kunnen op de site worden geplaatst. Hans regelt dit
(ACTIE HNy)
3. Lief- en Leedpot: geen bijzonderheden.
Binnengekomen stukken: Er zijn naast de email ten aanzien van samenvoegen
klassen/vrijwillige ouderbijdrage geen binnengekomen stukken. De email is een
agendapunt.
Mededelingen: Stephanie heeft contact opgenomen met de docent van de
theaterklas om aan te geven dat er een reservering van € 500,- is om te besteden
voor iets duurzaams ten behoeve van de theaterklas. De docent heeft
voorgesteld om theatermaskers en theatertekst boekjes te kopen. De OR gaat
akkoord met dit voorstel.

Stephanie geeft dit door en de factuur kan aan Wim, de penningmeester
gestuurd worden. (ACTIE SSi)
4. Schoolzaken











Mark: Bij de ouderklankbordgroep is vorige week aangegeven dat de KSH
zich meer wil profileren met de opdracht vanuit de school: kennis en
karakter. Voor het gymnasium blijkt dat de huidige leerlingen de klassieke
talen minder aantrekkelijk vinden. Er wordt onderzocht of de vakken
filosofie en maatschappij wetenschappen geïntroduceerd kunnen worden.
Om meer vat te krijgen over uniforme kwaliteit van alle klassen, wordt
bekeken of parallelle toetsing een oplossing is. Alle leerlingen van hetzelfde
leerjaar krijgen dan op hetzelfde moment dezelfde toets. Er wordt
geëvalueerd met leerlingen, docenten en ouders om te bepalen wat het beste
helpt bij het bereiken van het doel om iedere leerling aan het eind van het
jaar op hetzelfde niveau te krijgen.
Het vak Spaans is in de derde klas voor HAVO, VWO en Gymnasium voor
iedereen. Het jaar daarop kan dit gekozen worden. Bekeken wordt wat de
leerling in zijn vervolg carrière kan met het geleerde en of er een verdieping
nodig is.
In januari 2015 gaat er een pilot Cambridge Engels voor de burgklas van
start. Dit is alleen voor leerlingen die dit willen. Bij het Gymnasium zal dit
volgend schooljaar waarschijnlijk een verplicht vak zijn.
Het streven is dat de docenten het huiswerk in it’s learning zetten. Vooral in
de lagere klassen is dit van belang. De leerlingen hebben zelf ook de
verantwoordelijkheid om het opgegeven huiswerk tijdens de les op te
schrijven in de agenda.
Het ministerie van Onderwijs geeft aan dat zij graag willen dat er
zomerscholen gestart worden. Dit om doubleren te voorkomen en kinderen
extra ondersteuning te bieden waardoor ze alsnog kunnen overgaan. Het MT
gaat nadenken of dit te zijner tijd ook door de KSH opgezet gaat worden.

5. Financieel verslag
De kascommissie heeft de jaarrekening 2013-2014 goedgekeurd. En Allette heeft
het penningmeesterschap overgedragen aan Wim. Er zijn behalve bankkosten,
geen uitgaven verricht. De volgende vergadering zal weer een financieel
overzicht uitgedeeld worden.

6. Email
Er is email gestuurd aan de MR en OR gestuurd waarin een aantal onderwerpen
worden besproken: besteding vrijwillige ouderbijdrage, samengevoegde
leerjaren bij bepaalde vakken en planning buitenlandse reizen. Hans heeft
contact gehad met de MR en afgesproken dat zij op de email zullen ingaan. Joyce
geeft aan dat de onderwerpen door ook tijdens de ouderklankbordgroep is
besproken.
Mark geeft aan dat de besteding van de ouderbijdrage in de MR besproken zal
worden. Er zal in euro’s aangeven waaraan het geld wordt besteed. In de praktijk
betaalt niet iedereen het bedrag en het deel wat niet ontvangen wordt, wordt als
extra door de school betaald. Het MT vindt vanuit pedagogisch standpunt dat
alle kinderen mee moeten gaan met activiteiten.
De hoogte van het bedrag is gelijkwaardig aan andere scholen.
Allette geeft aan dat de besteding van de €9, - per leerling afgelopen 6 jaar aan
dezelfde onderdelen zijn besteed: ongeveer 50% aan de diploma-uitreiking, 24%
binnen/buitenruimte, 15% mediatheek, muziekklas, sportklas of theaterklas, 5%
kosten jaarvergadering, 1,6% bankkosten en 4,4 % onkosten OR. Jaarlijks wordt
in de ledenvergadering aangegeven waaraan het geld is besteed en wordt de
begroting voor het jaar vastgesteld. Er kan altijd meegedacht worden over de
besteding.
De Ouderraad is van mening dat de overige onderwerpen in de email door de
MR opgepakt kunnen worden en wij Mark hebben geïnformeerd.
Hans zal de email beantwoorden.
7. Jaarvergadering Ouderraad 12 november 2014
Op de website van de KSH zal 1,5 week van te voren duidelijk aangegeven
worden dat er de jaarvergadering en een presentatie van de Brijderstichting
plaats vindt. Arenda zorgt dat er een persbericht naar het Witte Weekblad wordt
gestuurd.
MH zorgt dat koffie, thee en koekjes klaar staan.
Wim koopt een bloemetje en VVV bon van €25,- voor de presentator van de
Brijderstichting. (ACTIE WVe)
De OR leden schenken koffie en thee in.
Hans, Wim en Allette zijn om 18.45 uur aanwezig om de presentatie klaar te
zetten. Overige leden komen om 19.00 uur.
8. Status voorbereidingen kerst 2014
Aan diverse klassen zijn ideeën gevraagd voor acties om geld in te zamelen voor
Serieus Request. Deze gaan uitgewerkt worden en de cheque zal in Haarlem bij
het Glazen Huis aangeboden worden. Op woensdag 17 december zal centraal
aandacht gegeven worden aan kerst.

De OR zal samen met de conciërges en leerlingen meehelpen met het versieren
van de school. Voorstel is dit op maandagmiddag 8/12 vanaf 15.00 uur te doen.
Monique overlegt met de conciërges en koppelt dit terug. (ACTIE MHa)
9. Rondvraag
Arenda stelt voor op de OR site aan te geven dat we leden zoeken. Hans pakt dit
op (ACTIE HNy)
Stephany stelt voor dat Mark bij een volgende ouderklankboordgroep aangeeft
dat de OR leden zoekt. Mark vindt dit een goed idee (ACTIE Mark)
Hans stuurt nog een email rond met alle taken van de OR zodat deze bij een
volgend overleg ingedeeld kan worden. (ACTIE HNy)
De vergadering wordt om 21:00 door Hans gesloten. De volgende vergadering is
op dinsdag 25 november 2014.

