Verslag
Datum
Aanwezig

: Vergadering ouderraad KSH
: 14 april 2015
: Joyce van Dijk
Arenda Doets
Monique Hallegraeff (teamleider)
Esther van der Linden
Hans Nijhuis (voorzitter)
Stephanie Siem
Wim Velthuis (penningmeester)
Hanneke van der Zwet (notulist)

Afwezig

: ---

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

Opening
Verslag vorige vergadering – 2 maart 2015
Actielijst
Mededelingen / Binnengekomen stukken / Lief- en leedpot
Financieel verslag
Schoolzaken
KSH Parade
Rondvraag
Sluiting

Volgende vergadering : Dinsdag 16 juni 2015 om 19:30 uur

1. Opening
Hans opent de vergadering.
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de agenda; deze wordt vastgesteld.
2. Verslag vorige vergadering – 3 maart 2015
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. Met dank aan de notulist kan de
definitieve versie van het verslag in pdf-format op de site worden geplaatst.

3. Actielijst
De actiepunten worden doorgesproken.

3. Mededelingen / Binnengekomen stukken / Lief- & leedpot
Er zijn geen mededelingen of binnengekomen stukken.
Monique geeft een update over het reilen en zeilen van leerkrachten, waar verder geen
actie vanuit de lief- & leedpot voor nodig is.

4. Financiële zaken
Wim heeft de meest recente stand van zaken tijdens de vergadering meegenomen. Hij
licht e.e.a. toe.
Wat betreft de post ‘Reservering aankleding binnen-/buitenruimte’: nu dat de visuals op
een andere wijze tot stand zijn gekomen (zie actiepunt 150302-04), kan voor het
gereserveerde bedrag een andere bestemming worden gevonden; uiteraard t.b.v.
leerlingen én met een duurzaam karakter. Monique zal ideeën aan het team opvragen en
deze aan de OR doorgeven. (ACTIE 150414-01)

5. Schoolzaken
Fusie: de fusie met andere scholen onder de zgn. IRIS-paraplu wordt
momenteel vormgegeven. De eigen identiteit van de KSH zal behouden
blijven.
Aantal aanmeldingen: het aantal aanmeldingen voor schooljaar 2015/2016
ligt tot nu toe op 200.

6. KSH Parade
De KSH Parade is volgende week, op maandag 20 + dinsdag 21 april a.s. vanaf 18:00 uur.
Monique geeft een beeld van de avonden qua organisatie. Zij zal dit aan Hans mailen ter
verspreiding aan allen.
Op verzoek zullen de OR-leden bij deze avonden helpen bij de uitgiftepunten van drinken
+ eten.
Maandag 20 april: Esther, Hanneke en Wim. Graag aanwezig zijn om 17:00 uur.
Dinsdag 21 april : Hans, Joyce en Arenda. Graag aanwezig zijn om 17:30 uur.

7. Rondvraag
Monique informeert hoe de beleving van de Paaslunch is geweest. Daar
komen louter positieve reacties op; dit was zeer geslaagd.
Hans dankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering.
Volgende vergadering : dinsdag 16 juni 2015 om 19:30 uur

