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1. Opening
Hans opent de vergadering. Hij heet zowel de ouders, de teamleden als de leden van de
OR welkom op deze jaarvergadering.
2. Samenstelling Ouderraad
Door middel van foto’s van de individuele leden van de OR, stelt Hans een ieder aan de
ouders voor. Tevens licht hij toe welke leden recentelijk toegetreden zijn tot de OR en
welke leden al langer zitting hebben.

3. Evenementen afgelopen schooljaar
Santa Walk: Kerst werd afgelopen schooljaar opgeluisterd door de
Santa Walk, een wandeling vanaf school naar de Grote Markt in Haarlem. Die leerlingen
die zich hiervoor hadden ingeschreven liepen allemaal in een kerstmanpak mee, in één
lange sliert. Dit trok onderweg veel bekijks en menigeen bleef even stilstaan om naar de
stoet te kijken. Het sponsorbedrag wat hiermee opgehaald werd, € 16.628,=, werd
middels een cheque aan Serious Request overhandigd. Het was een zeer geslaagd
evenement.
Open Dag 30/31 januari 2015: Aan de Open Dag + Open Avond hebben de leden van OR
ook dit jaar weer hun medewerking verleend. Er is een behoorlijk aantal keer informatie
gegeven, zowel over werkzaamheden van de OR zelf als onze ervaringen met de KSH
vanuit de invalshoek als ouders. Daarnaast hebben we hand- en spandiensten verricht
m.b.t. versnaperingen.
Diploma uitreikingen: De OR heeft, net als andere jaren, een substantiële bijdrage
geleverd aan de diploma uitreikingen. Met de school in een feestelijke sfeer brengen, de
rode loper uitrollen, een glas champagne schenken, sjerpen + buttons uitreiken en tot slot
aan het einde van de uitreiking zelf de versnaperingen verzorgen – dat alles hebben de
leden met grote inzet gedaan. Tevens zijn we binnen budget gebleven.

4. Extra bijdrage scheikunde/natuurkunde
De grote uitgave uit beschikbaar budget van voorgaande jaren is naar de secties
Scheikunde en Natuurkunde gegaan. Op de getoonde slide is tot in detail te zien waarnaar
de bijdrage precies is gegaan. Beide secties zijn hier erg blij mee.

5. Frames
Het heeft enige aanlooptijd gehad, maar de frames met de visuals erin zijn er dan toch
gekomen. Dit was nog een staartje van de vernieuwing/facelift die de school enige tijd
geleden in gang had gezet. Hans laat op een slide zien hoe tot de verbeelding sprekend
deze eruit zien; erg mooi. De visuals kunnen na verloop van tijd worden vervangen binnen
de bestaande frames.

6. Financieel jaarverslag 2014-2015 / Begroting 2015-2016
Wim stelt zich voor als penningmeester en geeft aan dat hij aan het begin
van schooljaar 2014-2015 het stokje van zijn voorganger heeft overgenomen.
Financieel jaarverslag 2014-2015:
Op een getoonde slide is tot in detail te zien waar het gedeelte van de vrijwillige
ouderbijdrage die aan de OR toebedeeld wordt - € 9,= per leerling - aan besteed is.
De volgende zaken licht Wim eruit:
- De budgetstructuur is overgenomen van het voorgaande jaar.
- De besteding voor ‘Reservering aankleding binnen-/buitenruimte’ is in overleg met
het team gedaan. Dit zijn de frames + visuals/foto’s geworden.
- De grote uitgave uit beschikbaar budget van voorgaande jaren is uiteindelijk naar de
secties Scheikunde en Natuurkunde gegaan.
- De uitgaven voor de diploma uitreikingen waren zeer efficiënt / lean! Met dank aan de
OR-leden Joyce en Esther voor hun inspanningen hiervoor.
- Overige uitgaven bepalen we jaarlijks. Voor 2014-2015 waren deze:
o De Sportklas met Shirts - mét KSH logo! - voor sporttoernooien;
o De Theatherklas met theaterboeken + erg mooie maskers;
o De Santa Walk middels bijdrage aan de kerstpakken.
- Het positieve saldo van € 1.251,86 zal schooljaar 2015-2016 alsnog ten goede van de
school komen.
Voorafgaand aan deze jaarvergadering zijn de boeken gecontroleerd door 2 ouders van
leerlingen op de KSH, die zelf geen zitting hebben in de OR. Dit alles is formeel vastgelegd.
Er wordt décharge verleend aan de penningmeester voor schooljaar 2014-2015.
Begroting 2015-2016:
Deze begroting is in grote lijnen hetzelfde gebleven als het voorgaande jaar.
Met uitzondering van de kosten t.b.v. de jaarvergadering; hier is substantieel meer geld
voor gereserveerd teneinde het thema-gedeelte sprankelender te kunnen maken.
Deel van de vrijwillige ouderbijdrage die niet aan de OR toebedeeld wordt:
Dhr. Mees licht toe waaraan dat deel van de vrijwillige ouderbijdrage wordt besteedt dat
niet aan de OR wordt toebedeeld. Voor dit schooljaar: € 145,= minus € 9,=.
Gedurende het schooljaar worden er een aantal culturele (en excursie) activiteiten
georganiseerd en/of aanvullende materialen verstrekt die vanuit deze bijdrage
gefinancierd worden. Deze activiteiten / excursies / aanvullende materialen zijn een
aanvulling op de lessen, waardoor deze lessen sprekender worden en het vak meer tot de
verbeelding gaat spreken. Het is de intentie de besteding op termijn individueel te
verantwoorden, maar dat zit nog in de pijplijn. In samenspraak met de OR zullen we hier
onze gedachten over laten gaan.
Eén van de ouders stelt voor om in de mail die aan ouders toegezonden wordt en waarin
om de vrijwillige ouderbijdrage verzocht wordt, een beknopte opsomming van
bovengenoemde besteding te geven. Dhr. Mees zal dit voorstel meenemen.

In dit verband attendeert dhr. Mees nog op Stichting Leergeld,
voor die gezinnen die een wat krapper budget hebben.

7. Voorstellen 2 nieuw aangetreden teamleiders (ingelast agendapunt)
Dhr. Mees maakt van de gelegenheid gebruik om de 2 nieuw aangetreden
teamleiders naar voren te roepen zodat ze zichzelf kunnen voorstellen.
Anita van Dam: Teamleider HAVO, klassen 2 – 5.
Vanaf het begin van dit schooljaar is Mevr. Van Dam teamleider van HAVO, klassen 2 – 5.
Bij de vorige school waar zij teamleider was, betrof dit de bovenbouw. Nu dat de rol van
teamleider bij de KSH de klassen 2 – 5 betreft, vindt zij het interessant om de doorstroom
daarbinnen te zien. Tevens is mevr. Van Dam voorstander van het kunnen volgen van
vakken op een hoger niveau, daar waar de leerling excelleert op het huidige niveau.
Roy Scheffers: Teamleider MAVO.
Dhr. Scheffers is zeer recent het team komen versterken als teamleider MAVO, t.w. vanaf
1 november jl. Voor dhr. Scheffers is dit een parallelle overstap, aangezien hij al
teamleider MAVO was op zijn vorige school.
Mevr. Van Dam en Dhr. Sheffers worden veel succes gewenst in hun nieuwe functies.

8. Aandachtspunten huidig schooljaar
Dit schooljaar zal de OR, naast de gebruikelijke taken, extra aandacht
schenken aan:
- Het Paasfeest; de focus in de ondersteuning zal dit jaar op Pasen liggen
en niet zozeer op Kerst – op verzoek van het team;
- Gebruik Magister door docenten; cijfers / huiswerk.
N.a.v. signalen die zo nu en dan binnenkwamen over niet tijdig ingevoerde cijfers of
huiswerk wat niet 1:1 hetzelfde was als opgegeven tijdens de les, heeft de OR zich dit
jaar voorgenomen om dit te monitoren. Elke vergadering is dit een vast agendapunt.
- Een toekomstige, andere opzet van de thema-avond. Zoals in agendapunt 6 al is
aangegeven, is er hiervoor reeds meer budget gereserveerd.

9. Rondvraag
Er zijn geen items voor de rondvraag.
Hans dankt een ieder hartelijk voor zijn/haar komst en belangstelling voor deze avond,
waarna hij het formele gedeelte van de vergadering sluit.

10. Thema: ‘Kanjertraining’
Angela Rolvers is vanavond aanwezig om tekst en uitleg te geven over de
Kanjertraining.
Praktijk voor Kanjertraining Haarlem is een pedagogische praktijk die als
enige in de regio Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer de
Kanjertraining aanbiedt, een weerbaarheidstraining voor kinderen en hun
ouders samen. De Kanjertraining is een zeer succesvolle training voor kinderen tot 16 jaar.
De Kanjertraining is door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld als effectief
volgens goede aanwijzingen en als zodanig opgenomen in de databank van het
Nederlands Jeugd Instituut. De Kanjertraining blijkt effectief zelfwaardering te verbeteren
en problemen zoals pesten te verminderen.
Wanneer de overgang naar de middelbare school of aansluiting krijgen bij andere
kinderen in een nieuwe klas bij kinderen problemen en/of spanningen oplevert kan de
kanjertraining veel steun bieden.
Door de Kanjertraining krijgt uw kind meer zelfvertrouwen, heeft uw kind meer grip op
sociale situaties en minder last van sociale stress, en gaan schoolresultaten vooruit.
Met de kanjertraining krijgen kinderen weer het gevoel zelf het stuur in handen te
hebben. Ouders die hun kinderen willen helpen hierbij krijgen handvatten voor zichzelf.
Door de kanjertraining leren kinderen positief over zichzelf en de ander denken, de
training maakt hen er bewust van dat ze zelf kunnen kiezen voor bepaald gedrag. Dat zij
invloed kunnen uitoefenen in heel veel situaties. Bovendien geeft deze training meer
zelfvertrouwen en inzicht in hun eigen gedrag en de effecten daarvan op anderen. In een
veilige groep krijgen de kinderen de mogelijkheid om van elkaar te leren. Ook ontdekken
kinderen hun eigen kwaliteiten en hoe zij deze kunnen gebruiken en ontwikkelen.
Mevr. Rolvers licht de inhoud van de training beknopt en met voorbeelden toe.
De training bestaat uit 10 lessen van anderhalf uur, om de week, en om de
schoolvakanties heen gepland. Er gaat een intakegesprek met ouders en kind vooraf aan
de kanjertraining.
Hans dankt mevr. Rolvers voor haar toelichting.
Volgende OR-vergadering : dinsdag 8 december 2015 om 19:30 uur
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