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Opening
Verslag vorige vergadering – 16 juni 2015
Actielijst
Mededelingen / Lief- & Leedpot / Binnengekomen stukken / Email
Schoolzaken KSH
Evaluatie diploma-uitreiking 2014-2015
Aandachtspunten Ouderraad 2015-2016
Thema jaarvergadering
Kerstviering
Financieel verslag
Rondvraag + sluiting

1. Opening
Hans opent de vergadering. Hij heet allen welkom in dit nieuwe schooljaar, in het
bijzonder de nieuwe aspirant-leden Angelique en Marianne.
Het 3e aspirant lid heeft afgemeld voor deze vergadering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vorige vergadering – 16 juni 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.

4. Mededelingen / Lief- & leedpot / Binnengekomen stukken of emails
Ondertussen heeft het afscheidsetentje van Stephanie plaatsgevonden.
Monique geeft een beknopte update over het reilen en zeilen van leerkrachten, naar
aanleiding waarvan Esther vanuit de lief- & leedpot actie zal nemen.
Er zijn geen binnengekomen stukken en/of emails.

5. Schoolzaken KSH
Roosters: Er zijn wat roosterperikelen geweest zoals gebruikelijk aan het begin van het
schooljaar. Al met al pakken de roosters vrij gunstig uit voor de grootste groepen
leerlingen.
IRIS: Het fusieproces vormt zich nog steeds. De fusie biedt zeker zgn. schaalvoordelen.

6. Evaluatie diploma uitreiking leerjaar 2014-2015
We kunnen met een tevreden gevoel terugkijken op deze uitreiking; we
hebben een behoorlijk aantal complimenten hierover van ouders gekregen.
Het draaiboek zal met wijzigingen en/of aanvullingen worden aangepast.
Een greep hieruit:
- Er dient voortaan een OR-lid aanwezig te zijn op het moment van
terugleveren van volle verpakkingen zoals wijn en frisdrank;
- Het aantal personen per avond bleek helaas verwisseld te zijn. Hier
kwamen we gelukkig nog op tijd achter waardoor we dit hebben
kunnen ondervangen.
- Helaas was het Martin niet gelukt om extra leerlingen te regelen die zouden komen
helpen.
We zijn binnen budget gebleven; met dank aan Esther en Joyce voor hun scherpe inkoop.
Op welke wijze we de diploma uitreiking leerjaar 2015-2016 willen aankleden, zal op de
agenda van december a.s. worden geagendeerd.

7. Aandachtspunten Ouderraad 2015-2016
Daar de OR formeel ook met ongevraagd advies kan komen richting het
team, stelt Hans voor om gedurende dit leerjaar, als een soort van rode
draad, Magister te volgen. Vanuit de invalshoeken:
1) Worden cijfers tijdig ingevoerd door de leerkracht?
2) Wordt huiswerk tijdig ingevoerd door de leerkracht?
3) Is het ingevoerde huiswerk 1:1 hetzelfde als datgene wat opgegeven
is in de klas?
Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord.
Monique geeft aan dat als leidraad geldt dat het huiswerk in ieder geval aan het einde van
de les wordt opgegeven en dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor het noteren
hiervan. Ondersteunend hieraan wordt het huiswerk door leerkrachten in Magister
ingevoerd, waardoor ook ouders inzage hebben.
Het onderwerp Magister zal standaard als agendapunt elke vergadering terugkomen.
Verder wordt opgemerkt dat het binnen Magister (nog) niet mogelijk is om een bijlage aan
een bericht toe te voegen. Monique zal dit uitzoeken (ACTIE 1509-01)

8. Thema jaarvergadering
Arenda draagt een zgn. Kanjertraining aan die weerbaarheidstraining, pesten en faalangst
behelst, gericht op kinderen van 13-15 jaar. De duur is 1 á 1,5 uur.
Kosten bedragen € 180,=.
De aanwezigen gaan met bovenstaande akkoord. Arenda wordt bedankt voor de tijd die zij
hieraan besteedt heeft; zij zal verder contact onderhouden met de organisator van de
Kanjertraining.
In de e.v. KSH nieuwsbrief zal een vooraankondiging van bovenstaande
komen i.v.m. het goed en tijdig onder de aandacht van de ouders krijgen
van dit onderwerp.

9. Kerstviering 2015
Op welke wijze de KSH de kerstviering dit jaar wil inrichten, is bij
de sectie Godsdienst + Maatschappijleer neergelegd. Tot nu toe is nog
niks vernomen.
Monique zal beide secties vragen direct met Hans hierover contact
op te nemen. De OR is hierin bereidwillig, maar dan dient wel tijdig e.e.a.
bekend te zijn. (ACTIE1509-02)

10. Financieel verslag
Wim heeft de meest recente stand van zaken tijdens de vergadering
meegenomen. Het volgende wordt daarover opgemerkt:
Post 2, Kosten Rabobank: kosten voor belangeloze partijen, zoals een OR,
zijn met 1/3 gedaald.
Post 4, Reservering diploma-uitreiking: de raming was goed; voor leerjaar 2015-2016 blijft
raming hetzelfde.
Post 5, Reservering aankleding binnen-/buitenruimte: ook deze reservering komt dit jaar
terug, het duurzame karakter hiervan alsmede t.b.v. leerlingen (direct of indirect) blijft
ook dit jaar weer het doel – waarbinnen we de afwisseling kunnen zoeken.
Lief- & Leedpot: Wim verzoekt Esther om de actuele stand van zaken.
Op basis van het bovenstaande zal Wim met een voorstel voor de begroting van leerjaar
2015-2016 komen.
Wim verzoekt een ieder om in totaal 2 personen, die geen OR-lid mogen zijn doch wel
ouders van leerlingen van de KSH dienen te zijn, aan te reiken t.b.v. de jaarlijkse
kascontrole. E.e.a. dient ruim vóór de jaarvergadering plaats te vinden zodat tijdens deze
vergadering decharge kan worden verleend.

11. Rondvraag
Innen schoolgeld: Het scheidend OR-lid heeft bij haar afscheid nog aangekaart dat bij de
school van haar andere kind het schoolgeld veel vlotter wordt geïnd. T.w. direct aan het
begin van het schooljaar; middels een mail aan ouders waarin een link naar iDeal is
gevoegd. Monique verzoekt om details en zal dit opvolgen. (ACTIE 1509-03)
Jaarplanner: De jaarplanner is pas tijdens de 2e schoolweek updated voor dit schooljaar.
Dit wordt als erg laat beschouwd, wat een gemiste kans is. Het zou de voorkeur verdienen
dat in de laatste werkweek van een leerjaar alvast de jaarplanner ingevuld wordt met
informatie over het nieuwe schooljaar – als is het maar voor de eerste 2 weken.
Frisdrankautomaat: De prijs van een blikje frisdrank is de laatste paar jaar
substantieel gestegen – van € 0,60 naar € 1,00. De leerlingen vinden dit
jammer en blijken hierdoor minder van de automaat gebruik te maken.
Met name voor de onderbouw leerlingen is dit een strop aangezien zij niet
van het terrein af mogen en daardoor aangewezen zijn op de automaat.
Monique zal uitzoeken hoe dit zit (ACTIE 1509-04)
Wim meldt dat hij tijdens de vergadering van 13 oktober niet aanwezig
kan zijn i.v.m. een zakenreis voor zijn werk.

Marianne geeft aan dat zij graag de OR wil komen versterken.
Angelique meldt dat zij het al met al toch drukker heeft dan voorzien.
Ze wil graag OR-lid worden, maar dan met een iets mindere dan volle inzet.
De overige OR-leden geven aan ook hiermee geholpen te zijn.
Hans dankt iedereen voor hun komst vanavond, waarna hij de vergadering sluit.
Volgende vergadering : dinsdag 13 oktober 2015 om 19:30 uur

