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Agenda

1. Opening
2. Verslag vorige vergadering dd 28 oktober 2014
3. Mededelingen/binnengekomen stukken/lief- en leedpot
4. Schoolzaken
5. Financieel verslag
6. Terugblik jaarvergadering OR 12 november jl
7. Status voorbereidingen Kerst 2014 afspraken
8. Verdeling taken binnen OR team
9. Rondvraag
10. Sluiting

Volgende vergadering : dinsdag 13 januari 2015.
1. Opening
Hans opent de vergadering . Vandaag zal Joyce notuleren.
2. Verslag
Bij punt 7 vermelden dat tijd 8.45 veranderd wordt in 18.45.
Bij punt 7 een opmerking van Hans dat er een nieuwe indeling op de website moet
komen wat betreft de beschrijving van de OR. Ook zouden daar de telefoonnummers
van de leden van de OR kunnen worden vermeld. Er wordt gevraagd of de leden van
de OR daar bezwaar tegen hebben. Hans gaat een en ander doorgeven aan Frank
Neeling.
Bij punt 8 vermelden dat het gaat on maandagmiddag
8 december.

Bij punt 8 vermelden dat de kerstviering op 19 december zal bestaan
uit de Santa Walk.
(Actie Hans).
Bij punt 9 wil Hans nog even melden dat het lijstje met de taakverdeling
binnen de OR niet te vinden is. Hij gaat een nieuwe maken.
Op de vraag of de OR iets moet doen bij het Kerstgala wordt aangegeven dat de
leerlingen het gala zelf helemaal regelen.
Actiepunten notulen bij punt 3:
Wat betreft de reservering van 500 euro voor de theaterklas. Er is een mail binnen met
de datum 18 november met een order voor theatermaskers i.o.v. Mevr. Heevel. Verder
is er nog niets bekend. We wachten op een volgende reactie aangezien de mail van
een recente datum is.
Wim meldt nog dat Desiree een rekening heeft gemaild betreffende de fotolijsten.
Monique zegt dat de inhoud van de lijsten nog moeten worden bekeken. Daarna komt
dan de rekening van alles bij elkaar.
Pasje van de bankrekening van de OR is nu waarschijnlijk binnengekomen bij de
Rabobank.
3. Lief- en leedpot
Is besproken. Er zullen 2 kaarten worden verstuurd.
4. Schoolzaken
Er wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de Kerst, de Infoavond en de
Open dag en avond.
Ook wordt er gewerkt aan de profilering van de VWO afdeling en dan met name van
het Gymnasium. Te weinig leerlingen komen hiervoor binnen. Waarschijnlijk komen er
ook veranderingen in het aanbod van vakken. Hiervoor is een werkgroep Gymnasium
in het leven geroepen o.l.v. Roelof Veenstra.
De leerlingen die mee gaan doen aan de Santa Walk moeten minimaal vijfentwintig
euro inbrengen zodat ook de kerstmanpakken hiervan kunnen worden bekostigd (10
euro). Er liggen al 600 pakken klaar. Er is aan de middenstand en de Gemeente van de
Haarlemmermeer een bijdrage gevraagd. Ook is er publiciteit gezocht. Zo zal de
Burgemeester waarschijnlijk het startschot lossen. Er is een kleine werkgroep die dit
allemaal regelt.
Mark gaat Desiree hulp vragen bij de organisatie van de Open dag en avond. Misschien
is er ook hulp nodig van de OR. De Open avond is vrijdag 30 januari, de Open dag op
zaterdag 31 januari.
Bij de Infoavond op donderdag 22 januari is waarschijnlijk geen hulp nodig van de OR.
Mark gaat nog kijken of er van de OR nog wat
verlangd gaat worden.

De OR is voor deze avond wel van harte uitgenodigd!
Wat betreft de 500 euro die voor sportartikelen zijn gereserveerd,
dit is aan Lard de Landmeter doorgegeven. Hij zou van het geld graag
nieuwe tenues voor interscholaire toernooien kopen. Geopperd wordt dat het
misschien leuk zou zijn om alleen shirts bedrukt met het logo van de KSH aan te
schaffen. Wim heeft wel contacten i.v.m. het bedrukken van de kleding. Hij zal dit aan
Petra doorgeven.
5. Financieel verslag
Wim heeft nog steeds geen toegang tot de rekening van de OR. Hopelijk later deze
week wel. Er is tot nu toe geen pasje van de Rabobank. Daar is een hoop gedoe mee
geweest en loopt nog steeds niet goed. Wim gaat er nog achteraan.
Mark vraagt of hij de 500 euro die was gereserveerd voor de kerstmarkt van vorig jaar
(dec 2013) nu mag gebruiken voor de huidige kerstactiviteiten. Bijvoorbeeld als
bijdrage in de kosten voor de pakken. Wel moet dat verantwoord worden naar de
ouders toe. Dit wordt nl allemaal gedaan voor Serious Request.
6. Terugblik jaarvergadering 12 november jl
Het was jammer dat er precies bij de presentatie van Alette een foutje stond in het
schema. Ook stond er een foutje in de tekst op het scherm (Budgetbob van vorig jaar)
bij de aankondiging van het thema van deze avond.
Mark vond dat de vertegenwoordiger van Brijder het erg goed deed. Goede inhoud en
humor. Deze meneer was zelf ook tevreden. Hij vond dat er aardig wat mensen waren
en ook gaf hij een compliment voor de verstuurde uitnodigingen voor deze avond en
voor de boekenbon die hem werd geschonken.
Arenda oppert dat het goed zou zijn om vlak van tevoren nog een herinneringsmailtje
te sturen aan de ouders, dit dan natuurlijk bedoeld voor de volgende keer.
Hans vindt dat er wat meer foto’s van schoolactiviteiten moeten worden gemaakt om
te kunnen laten zien bij de jaarvergadering.
7. Status voorbereidingen Kerst 2014/afspraken.
OR vraagt of er nog hulp nodig is bij het kerstversieren. Er wordt gemeld dat het
versieren op maandag 8 december waarschijnlijk al voor het avondeten klaar zal zijn.
Er worden nog hulpouders gevraagd.
Ook is de OR bereid hulp te bieden bij de Santa Walk op 19 december bijvoorbeeld bij
voedsel- en drankvoorziening onderweg. Monique zegt dat er nog wordt nagedacht
over dit onderwerp. Misschien komen er goodiebags voor de leerlingen voor
onderweg. Verder worden er verkeersregelaars ingezet voor de veiligheid van de stoet
kerstmannen. Deze dingen worden nog door de werkgroep geregeld en als er hulp
nodig is van de OR zal dit gecommuniceerd worden.

8. Verdeling taken binnen OR team.
Hans maakt een voorzetje voor de kerstvakantie zodat dit op de
volgende vergadering kan worden besproken.
Contactpersoon voor de Open dag en avond wordt Arenda.
9. Rondvraag
Petra bedankt voor het boeket bloemen dat zij heeft ontvangen op de avond van de
jaarvergadering.
Mark en Monique willen ook graag dat het aan hen wordt doorgegeven als er iets
bijzonders is met leden van de OR.
Hans meldt dat er soms in de huiswerkklas een boek moet worden gelezen als er geen
huiswerk meer is. Mark zal nagaan hoe dit zit.
Wat betreft de paralleltoetsen. Tijdens pieken worden deze toetsweken huiswerkvrij.
Nu is dat ook zo, in ieder geval tot 9 december. Er zal 9 december een
teamvergadering zijn waarin zal worden besproken of er moet worden gegaan met de
pieken huiswerkvrij maken of dat het PTO moet worden aangepast. De teams moeten
dat zelf gaan beslissen. Wat daar uit komt wordt later gecommuniceerd met ouders.
Arenda meldt dat het niet echt duidelijk is in welke lokalen de dyslexieleerlingen de
toetsen moeten afleggen. Mark antwoordt dat er een vast lokaal komt als het allemaal
wat beter is georganiseerd. Ook zijn de betreffende leerlingen steeds “niet aanwezig”
gemeld als ze zo’n toets hebben.
Joyce merkt op dat het beter zou zijn als lokaal 103 niet het “straflokaal” wordt
genoemd aangezien het ook het lokaal is waar zieke leerlingen heen moeten.
Mark vermeldt nog dat de WIFI code is gekraakt door de leerlingen. Hij is er mee bezig
om overal in school WIFI te regelen. Nu kan er mooi worden gekeken hoeveel
leerlingen op de routers kunnen. Er wordt nog nagedacht over de vraag of er op
sommige plaatsen minder functionaliteit moet komen of bijvoorbeeld tijdelijke
toegang voor leerlingen. Hier moet nog meer duidelijkheid over komen.
Om 20.50 uur sluit Hans de vergadering en bedankt iedereen.
De volgende vergadering zal zijn op dinsdag 13 januari 2015 om 19.30 uur.

