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Volgende vergadering : Nog te plannen voor 2015/2016

1. Opening
Hans opent de vergadering.
Als extra agendapunt 5a wordt ‘BBQ brugklasouders’ opgenomen.
Het potentiële OR-lid is nogmaals uitgenodigd, helaas nog niks vernomen.
2. Verslag vorige vergadering – 14 april 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 / Lief- & leedpot
Na 4 jaar zitting in de OR te hebben gehad, is dit Stephanie’s laatste vergadering.
Esther zal de lief- & leedpot van haar overnemen. Afscheid van Stephanie volgt op een
later moment. Zij wordt zeer hartelijk bedankt voor haar inzet tijdens de afgelopen 4 jaar.
Zij is nog beschikbaar als zgn. hulpouder.
Monique geeft een beknopte update over het reilen en zeilen van leerkrachten, waar
verder geen actie vanuit de lief- & leedpot voor nodig is.

4. Schoolzaken
Examens: De landelijke examens zijn achter de rug, er zijn zeer goede resultaten behaald
door onze leerlingen. Dat het slagingspercentage hoger is dan voorheen kan o.a.
toegeschreven worden aan de examentrainingen.
Fusie: Het fusieproces vordert gestaag. Er is reeds informatie verstrekt omdat er
binnenkort formeel met een andere werkgever van doen is.
Meer dan voorheen zal er afstemming met de andere scholen onder de zgn. IRIS-paraplu
plaatsvinden (Kaj Munk en HVC), terwijl wel gehouden zal worden aan de eigen identiteit
van de KSH.
De minister heeft getekend; per 1 augustus 2015 is de fusie officieel.
Zomerschool: Dit jaar is voor het eerst de zomerschool geïntroduceerd. Een dergelijk
initiatief wordt vanuit overheidswege gestimuleerd. De zomerschool is er voor de
leerlingen die met de juiste eigen inzet en geboden extra ondersteuning kunnen starten in
het volgende schooljaar. Er is niet persé een relatie met doubleren;
zomerschool kan ook voor een sterkere basis zorgen.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de visie dat het kind
centraal staat hiermee nog steviger wordt neergezet.
Leerlingen die voor de zomerschool in aanmerking komen, zijn begin
juni al geïnformeerd.
5a. BBQ brugklasouders
Deze BBQ vindt op 23 juni a.s. plaats vanaf 17:30 uur.
Arenda + Hanneke zullen de OR vertegenwoordigen, interesse voor de OR polsen. De
buttons met OR naamplaatjes (van de Open Dagen) zullen ook hier gebruikt worden voor
goede zichtbaarheid.
De informatie zoals die vorig jaar op een A4-tje was gezet, zal aangepast/vernieuwd
worden zodat dit bruikbaar is.

Vernomen is dat op het inschrijfformulier t.b.v. nieuwe leerlingen een
vraag is opgenomen of er eventueel interesse is in de OR door ouders.
Arenda zal dit nagaan. (ACTIE 150616-01)
Idee is om begin volgend schooljaar nieuw geïnteresseerden per mail te
benaderen.

6. Diploma uitreiking
Er is inmiddels in klein comité bijeengekomen, waarna het draaiboek is aangepast aan de
actuele stand van zaken. Alle OR-leden + Martin Ruigrok zullen geïnformeerd worden.
Wim zal als contactpersoon naar Martin optreden.
Het gaat om de volgende dagen:
30 juni: VWO – 150 personen
1 juli: H AVO – 250 personen
2 juli: MAVO – 300 personen
Maandag 29 juni vinden er al voorbereidingen plaats vanaf 16:00u, waarbij Wim,
Stephanie en Hanneke aanwezig zullen zijn. Joyce + Esther halen die dag de houdbare
spullen.
Monique regelt hulp van leerlingen via teamleiders op 30 juni & 1+2 juli.
Martin regelt hulp van leerlingen op 29 juni.
Wim noteert ter plekke welke OR-leden op bovengenoemde 3 dagen van diploma
uitreikingen assistentie zullen verlenen.
Een aantal details wordt doorgesproken.

7. Binnengekomen stukken / email
Verwerken cijfers in Magister: Monique geeft aan dat het streven is alle cijfers tijdig in
Magister in te voeren. Echter, dit blijkt een punt van aandacht te blijven.
De procedure van een binnenkomende klacht wordt tevens doorgesproken.
Thuisblijfprogramma:
Over de inhoud van dit programma is een klacht binnengekomen, er zijn wat steken
gevallen. Monique geeft aan dat de setting voor de leerlingen geen makkelijke is juist
omdat er al sprake is van een alternatief programma t.o.v. de studiereizen. De klacht
wordt meegenomen voor volgend jaar.

8. Financiële zaken
Wim heeft de meest recente stand van zaken tijdens de vergadering
meegenomen. Hij licht e.e.a. toe.
Er is sprake van een sluitende begroting. Er worden geen grote afwijkingen
voorzien.

9. Rondvraag
Projectweek: Op het laatste moment verliep deze week niet volgens
planning, wat jammer is. Deze projectweek wordt dan ook opgeschoven
naar oktober 2015, waardoor er volgend schooljaar 2 projectweken zullen
plaatsvinden.
OR-vergaderingen schooljaar 2015/2016: Hans stelt voor in de 2e week van september de
e.v. vergadering te plannen; afgestemd wordt dinsdag 8 september.
Hans zal met een voorstel voor OR-vergaderdata schooljaar 2015/2016 komen.
(ACTIE 150616-02)
Hans dankt iedereen voor hun komst vanavond en tevens hun inzet tijdens het afgelopen
schooljaar, waarna hij de vergadering sluit.
Volgende vergadering : dinsdag 8 september 2015 om 19:30 uur

