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: Vergadering ouderraad KSH
: 2 maart 2015
: Joyce van Dijk
Arenda Doets
Esther van der Linden
Hans Nijhuis (voorzitter)
Stephanie Siem
Wim Velthuis (penningmeester)
Hanneke van der Zwet (notulist)

Afwezig

: Monique Hallegraeff (teamleider) – met bericht van afwezigheid

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

Opening
Verslag vorige vergadering - 13 januari 2015
Actielijst
Mededelingen / Binnengekomen stukken / Lief- en leedpot
Financieel verslag
Incl. bespreken overschrijding budget theaterklas
Schoolzaken
KSH Parade
Rondvraag
Sluiting

Volgende vergadering : dinsdag 14 april 2015 om 19:30 uur

1. Opening
Hans opent de vergadering. Hanneke zal notuleren.
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de agenda; deze wordt vastgesteld.
2. Verslag vorige vergadering - 13 januari 2015
Er zullen een aantal typo’s worden verbeterd. Met dan aan de notulist kan de aangepaste
versie van het verslag in pdf-format op de site worden geplaatst.
3. Actielijst
De actiepunten worden doorgesproken.
N.a.v. actiepunt 150113-03:
Voor de budgettaire overschrijding van € 75,= [theaterboekjes & -maskers] wordt akkoord
gegeven aangezien dit om een duurzame investering gaat. Wim neemt dit op in het
financiële overzicht. Mocht het nodig zijn, zal dit bedrag aan het eind van het budgettaire
jaar met een nog bestaand, positief saldo van vorig budgettair jaar worden verrekend.

4. Mededelingen / Binnengekomen stukken / Lief- & leedpot
D. Rewijk promoveert op 12 maart a.s. en P. Welling heeft per 1 maart jl.
afscheid genomen van de KSH ivm pensioen. Stephanie zal een kaart
verzorgen. (ACTIE 150302-01)
Er wordt gesproken over het al dan niet versturen van een kaart vanuit
de OR wanneer een ouder van een leerling overlijdt. Hans zal met
Monique opnemen of het team dit verzorgt. (ACTIE 150302-02)
Een potentieel nieuw OR-lid heeft zich aangemeld. Echter, is niet gekomen tijdens deze
vergadering. Hans heeft contactgegevens.
Een binnengekomen email van een ouder gaat over 8 proefwerken in 1,5 week tijd. En dit
direct na de voorjaarsvakantie zodat betreffende leerling(en) de vakantie niet ten volle
heeft/hebben kunnen benutten. Het OR adviseert dat deze aangelegenheid er één voor
het team dan wel de MR is. Hans zal dit met M. Hallegraeff opnemen.
(ACTIE 150302-03)
Terugkerend fenomeen is dat de inhoud van toetsen niet in voldoende, overeengekomen
mate van tevoren bekend zijn bij de leerlingen. Waardoor er niet voldoende tijd is om te
kunnen voorbereiden.

5. Financiële zaken
Wim heeft de meest recente stand van zaken voor de vergadering aan een ieder gemaild.
De overschrijding van het budget van de theaterklas is reeds onder agendapunt 3
behandeld.
De post ‘Kosten jaarvergadering’ staat er nieuw op, dit was voorheen onderdeel van de
post ‘Onkosten OR’.
Toegevoegd is de ‘fictieve budgettaire ruimte’; direct onder het schema.
Wim stelt voor de vermelding ‘Totaal Spaarrekening’ te schrappen aangezien deze niet
meer bestaat. De leden gaan hiermee akkoord.
Wim stelt voor de vermelding ‘Cash’ te vervangen door een budgetoverzicht van diegene
die het budget Cash onder beheer heeft. De leden gaan hiermee akkoord.
Wat betreft de post ‘Reservering aankleding binnen/buitenruimte’: wij zijn nog steeds in
afwachting van facturen voor de visuals. Dit dient zeer binnenkort rond te zijn. Hans zal
samen met Wim een separaat overleg hierover plannen met M. Mees en M. Hallegraeff.
(ACTIE 150302-04)

6. Schoolzaken
De KSH is in afwachting van aanmeldingen. Er is goede hoop dat het aantal
substantieel zal zijn.
Arenda neemt een aantal bevindingen door n.a.v. de Open Dagen. Zij heeft
dit onderdeel van het draaiboek daar reeds op aangepast. Een greep
hieruit: 1) het aantal OR-leden was prima, waarbij blijft gelden: hoe meer,
hoe beter. 2) broodjes kunnen beter voorafgaand aan de avond dan wel
dag in de lerarenkamer neergezet worden zodat leraren zelf een broodje kunnen
meenemen – dit i.v.m. hygiëne. Drankjes kunnen wel met de kar rondgebracht worden.
Aan helpende leerlingen kan, ook voorafgaand aan, een ½ liter flesje frisdrank of water
uitgereikt worden i.p.v. dat leerlingen de voorraad voor de bezoekers komen aanspreken.
3) de sfeer was zeer positief – zowel t.a.v. de aanwezigheid van de OR als het imago van
de KSH. Arenda zal alle bevindingen op verzoek van M. Hallegraeff aan haar mailen.
(ACTIE 150302-05)
Parallelle toetsing: in schooljaar 2015/2016 verloopt dit via een strakke jaarplanning,
zodat aan het begin van het schooljaar al duidelijk is wanneer welke toets is en de
spreiding hiervan optimaal is.
Uitwisseling: van 24 t/m 28 maart a.s. komen 15 Hongaarse leerlingen met 2 docenten
naar de KSH. In september/begin oktober a.s. reizen 15 KSH-leerlingen, die dan in V4, V5
en V6 zitten, naar Hongarije.
After-Cito-Pizza Party: Deze is afgeschaft, enerzijds doordat er geen Cito-toets meer
wordt gemaakt voorafgaand aan inschrijving en anderzijds omdat er ook heel veel
leerlingen op af kwamen die zich nota bene reeds op een andere school hadden
ingeschreven.
7. KSH Parade
Deze Parade vindt dit jaar plaats op maandag 20 + dinsdag 21 april a.s. vanaf 18:00 uur.
Op verzoek zullen de OR-leden bij deze avonden helpen met het uitdelen van eten.
Maandag 20 april: Esther, Hans en misschien Joyce;
Dinsdag 21 april: Wim, Hanneke en Arenda.
8. Rondvraag
Hans vestigt de aandacht op de formele OR statuten daterend uit 2008. Hier dient
binnenkort ook aandacht aangegeven te worden. Hans zal hier t.z.t. op terugkomen.
Hans dankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering.
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