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Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Verslag vorige vergadering – 13 oktober 2015
Actielijst
Verslag jaarvergadering + thema-avond – 12 november 2015
Mededelingen / Lief- & Leedpot / Binnengekomen stukken / Email
Schoolzaken KSH
Rode draad 2015/2016: cijfers + huiswerk in Magister
Evaluatie thema-avond ‘Kanjertraining’
Open dag januari 2016
Voorstel: 1 à 2 extra avonden naast de jaarvergadering t.b.v. actuele issues
Financieel verslag
Rondvraag + sluiting

1. Opening
Hans opent de vergadering. Hij heet allen welkom, in het bijzonder het nieuwe OR-lid
Jolanda. Zij heeft al ervaring met OR-werkzaamheden en is nog steeds actief in de OR van
haar jongste kind op de lagere school. De andere OR-leden stellen zich kort aan Jolanda
voor.
Omdat Wim er vanavond niet bij kan zijn, wordt agendapunt 11 doorgeschoven naar de
eerstvolgende vergadering. Hierna wordt de agenda vastgesteld.

2. Verslag vorige vergadering – 13 oktober 2015
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd, waarna de definitieve versie in pdfformat op de site kan worden geplaatst.

3.

Actielijst

Nummer
1510-01
1510-02

Omschrijving
Agenda Jaarvergadering mailen aan
alle leden
Mogelijkheid tot vermelden van bv.
studiedag en 40-minuten rooster in
Magister

Actiehouder
Hans

Status
Is gebeurd. Sluiten.

Monique

Dit is inmiddels mogelijk.
Sluiten.

4. Verslag jaarvergadering + thema-avond d.d. 12 november 2015
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. Hans zal de slides toevoegen met
detailgegevens over extra uitgave scheikunde/natuurkunde + financieel jaarverslag 20142015 + begroting 2015-2016 tot 1 pdf-document, waarna deze op de site kan worden
geplaatst.
5. Mededelingen / Lief- & leedpot / Binnengekomen stukken of emails
Er is een email binnengekomen over de docent Nederlands die de KSH inmiddels verlaten
heeft. Hans heeft de mail geforward naar het team, waar de mail qua inhoud thuishoorde.
Betreffende ouder heeft inmiddels antwoord gekregen.
Met betrekking tot de vraag over weging: dit is terug te lezen in het PTO / PTA.
Monique geeft een beknopte update over het reilen en zeilen van leerkrachten, naar
aanleiding waarvan Esther waar nodig vanuit de lief- & leedpot actie zal nemen.

6. Schoolzaken KSH
Met de Open Dag in het vooruitzicht, heeft het team stilgestaan bij waar de school voor
staat / hoe we ons profileren. De focus ligt op persoonlijke benadering. In de praktijk krijgt
dat vorm door: mentorplus uur, reflectiegesprekken, evaluatiegesprekken 5x/jaar,
individuele trajecten, bijles, studievaardigheden, ouder support en talentontwikkeling.
Monique overhandigt alle OR-leden een exemplaar van de gloednieuwe brochure die de
titel ‘Persoonlijk.’ draagt. Deze brochure – pakkend, kleurrijk, beknopte bewoording,
sprekende foto’s – zal persoonlijk worden aangeboden aan basisscholen. Hierbij wordt
ook aangeboden een mentorplus uur te verzorgen; hier is al belangstelling voor!

7. Rode draad 2015/2016: cijfers + huiswerk in Magister
Het volgende wordt aangedragen:
- Alle docenten zijn vaardig met de werking van Magister; het blijkt dat de opmerking in
het vorige verslag helaas op niet correcte informatie gebaseerd was.
- Er wordt gevraagd wat de terugkoppelingstijd van een ingeleverd verslag is; Monique
zal dit nagaan. (ACTIE 1512-01)
- Een klas is gevraagd een verslag/werkstuk in te leveren voor een bepaalde datum
terwijl ook al bekend is dat het enige tijd zal duren voordat begonnen zal worden met
het nakijken daarvan. Hier is niet veel begrip voor.
- Pas om 07:30u werd in Magister vermeld dat een gymles op diezelfde dag niet
doorging omdat de gymzaal nodig was voor de volleybalweek. Jammer dat dit niet
eerder bekend kon worden gemaakt.

8. Evaluatie thema-avond ‘Kanjertraining’
Ondanks intensieve voorbereiding is helaas niet helemaal aan de verwachting voldaan. De
advertentie in het lokale weekblad had niet het beoogde effect.
Gezien het ruimere budget voor volgend schooljaar kan de thema-avond sprankelender
worden ingevuld.

9. Open Dag januari 2016
De voorbereidingen hiervoor zijn volop bezig. Het gaat om vrijdag 29 januari 2016 in de
avond + zaterdag 30 januari 2016 overdag. Daaraan voorafgaand is er nog de
informatieavond voor ouders op woensdag 20 januari. Hulp van de OR is voor alle 3 de
data welkom. Vanuit het team is Niels Hartenberg de coördinator, vanuit de OR is dat
Arenda. Monique geeft aan dat het team graag gebruik maakt van het aanbod van de OR
om deze keer de broodjes voor de docenten te verzorgen. Qua drinken geeft Arenda aan
dat er vorige keer te veel variatie was wat rommelig overkwam; Monique vraagt Arenda
met een voorstel te komen. In z’n algemeenheid wil de KSH sowieso een gezonde
uitstraling nastreven.

10. Voorstel: 1 à 2 extra avonden naast de jaarvergadering t.b.v. actuele issues
In het kader van ouder support stelt Monique voor een extra avond in bv. april te
organiseren; hier kunnen dan ook de ouders van de nieuwe brugklasleerlingen voor
worden uitgenodigd. De OR-leden vinden dit een goed idee. Dit onderwerp zal op de e.v.
vergadering worden geagendeerd.

11. Rondvraag + sluiting
Monique zal Mark uitnodigen voor de vergadering van 11 januari a.s.
voor het onderwerp dat in de jaarvergadering werd aangekaart, t.w. een
beknopte opsomming van bestedingen voor dat deel van de vrijwillige
ouderbijdrage die niet aan de OR wordt toebedeeld – welke kan worden
bijgevoegd bij de mail die aan ouders wordt toegezonden en waarin om
deze bijdrage gevraagd wordt. (ACTIE 1512-02)
Er wordt opgemerkt dat er de laatste tijd relatief veel uitval is. Dit wordt veroorzaakt door
de griep en Meet & Greet.
De samenstelling van de OR op de website is niet up-to-date. Hans zal een ieder een
concept voor de update hiervan sturen. (ACTIE 1512-03)
Monique bedankt de OR-leden voor hun hulp bij het in kerstsfeer brengen van de school.

Aanwezige OR-leden op de volgende data:
Informatie-avond ouders / woensdag 20 januari 2016:
Arenda, Joyce, Esther, Angelique en Hanneke.
Open avond / vrijdag 29 januari 2016:
Jolanda, Angelique, Hans, Marianne en Hanneke.
Open dag / zaterdag 30 januari 2016:
Joyce, Arenda, Marianne en – onder voorbehoud – Wim.

Volgende vergadering : maandag 11 januari 2016 om 19:30 uur

ACTIELIJST
Nummer
1512-01
1512-02
1512-03

Omschrijving
Terugkoppelingstijd van een
ingeleverd verslag
Mark uitnodigen voor vergadering
van 11 januari 2016
OR-leden concept update
samenstelling OR t.b.v. website
sturen

Actiehouder
Monique
Monique
Hans

Status

