Verslag
Datum
Aanwezig

: Vergadering Ouderraad KSH
: 11 januari 2016
: Joyce van Dijk
Arenda Doets
Monique Hallegraeff (teamleider)
Angelique Hogeveen
Esther van der Linden
Mark Mees (directeur)
Hans Nijhuis (voorzitter)
Wim Velthuis (penningmeester)
Marianne Verweij
Hanneke van der Zwet (secretaris)

Afwezig

: Jolanda Verbeek

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Opening
Verslag vorige vergadering – 8 december 2015
Actielijst
Mededelingen / Lief- & Leedpot / Rode Draad (Magister) / Binnengekomen stukken
/ Email
Schoolzaken KSH
- Beknopte opsomming van bestedingen voor dat deel van de vrijwillige
ouderbijdrage die niet aan de OR wordt toebedeeld.
Open dag januari 2016
Financieel verslag
Rondvraag + sluiting

1. Opening
Hans opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
2. Verslag vorige vergadering – 8 december 2015
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd, waarna de definitieve versie in pdfformat op de site kan worden geplaatst.
3. Actielijst
Nummer
Omschrijving
1512-01
Terugkoppelingstijd van een
ingeleverd verslag

1512-02
1512-03

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

Actiehouder
Monique

Monique

Status
Hier is geen vastomlijnde
tijdstermijn voor afgesproken.
Een redelijke termijn mag
verwacht worden. Sluiten.
Is gebeurd. Sluiten.

Hans

Loopt.

4.

Mededelingen / Lief- & leedpot / Rode Draad (Magister) /
Binnengekomen stukken of emails
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.
De OR-leden geven feedback over Magister, die Monique waar nodig terugkoppelt binnen
het team.
Er zijn geen binnengekomen stukken of emails.

5. Schoolzaken KSH
De voorbereidingen voor de Open Dagen zijn in volle gang; basisscholen worden op dit
moment bezocht. In dit kader zijn er 5 promotiefilms gemaakt:
- Algemeen
- Sportklas
- Theater- / Muziekklas
- Designklas
- VWO+
Er is bewust gekozen voor Cambridge Engels naast de reeds bestaande vakken. Met het
certificaat hiervan op zak, kan een leerling Engels op ambtelijk niveau goed volgen.
Er komt een nieuwe gevel aan die kant van het gebouw waar de fietsenrekken zijn: het
logo in aluminium en tevens led-verlichting.
Aan de kant waar de receptie is, is er sprake van een herontwerp: op het perceel grenzend
aan het parkeerterrein zijn er appartementen gepland. Bovendien gaat het Spectrum weg;
de gymzaal, waar de KSH gebruik van maakt, wordt evt. verplaatst – gesprekken met de
gemeente zijn nog gaande.
Er wordt gesproken over de Mediatheek en openingstijden hiervan. Mark geeft aan dat de
huidige situatie niet optimaal is en dat teruggaan naar de voormalige situatie gewenst is.
Vanuit de jaarvergadering van afgelopen november wordt het volgende onderwerp
besproken:
Beknopte opsomming van bestedingen voor dat deel van de vrijwillige ouderbijdrage die
niet aan de OR wordt toebedeeld, t.w. een aantal culturele (en excursie) activiteiten en/of
aanvullende materialen. Het is de intentie dat men op termijn per leerjaar zelf kan zien
wat men ervoor terugkrijgt, i.e. individuele verantwoording. Bij voorkeur met keuzes die
elkaar kunnen overlappen. Tevens zo gedetailleerd mogelijk en met voldoende zgn.
bewegingsvrijheid.

6. Open Dagen + informatieavond voor ouders januari 2016
De voorbereidingen hiervoor zijn volop bezig. Het gaat om vrijdag
29 januari in de avond + zaterdag 30 januari overdag. Daaraan voorafgaand
is er nog de informatieavond voor ouders op woensdag 20 januari.
Hulp van de OR wordt alleen gevraagd voor 29+30 januari.
Vrijdag 29 januari wordt als drukste dag aangemerkt.
Niels Hartenberg en Arenda spreken morgen e.e.a. door. Arenda verzoekt de
OR-leden die hun hulp hebben aangeboden er om 18:15u te zijn – vrijdag 29 januari.
Het gaat daarbij om koffie/thee schenken, zowel in de aula als met kannen rondgaan langs
de docenten en hulpleerlingen.
Aanwezige OR-leden op de volgende data:
Open avond / vrijdag 29 januari:
Jolanda, Angelique, Wim, Marianne en Hanneke
Open dag / zaterdag 30 januari:
Joyce, Arenda, Hans en Marianne

7. Financieel verslag
Wim geeft aan dat het een verandering is t.o.v. voorgaande jaren dat ná de kosten van de
jaarvergadering het boekjaar is afgesloten.
Wat de jaarvergadering betreft, het is zaak daar vroeger dan voorgaand jaar mee te
beginnen qua voorbereiding en tevens een onderwerp te kiezen waarvoor een groot
draagvlak binnen de OR is. Gegeven het feit dat er meer budget voor wordt uitgetrokken,
zijn er ook meer mogelijkheden.
Nu dat Wim een vol schooljaar heeft meegedraaid als penningmeester vindt hij het
eigenlijk niet logisch dat er eerst budget [€9 van de vrijwillige ouderbijdrage] aan de OR
wordt toebedeeld waarvan dan vervolgens een deel wordt gereserveerd voor zaken die
als pure schoolzaken te bestempelen zijn [posten 5+6+7 van de begroting]. Het is wel zo
dat in het verleden altijd goed onderbouwd is geweest waarom dit gebeurde zoals het
gebeurde. Monique geeft aan dat het in het verleden een welkome aanvulling is geweest,
maar dat het zeker geen noodzakelijkheid is.
Er worden een aantal alternatieven uit de losse pols benoemd waar het budget ook aan
besteed zou kunnen worden. Er wordt besloten een zgn. Commissie Herindeling te
vormen, bestaande uit Wim, Esther, Hans en Hanneke.
Verder geeft Wim aan dat het streven is om aan het einde van het schooljaar op €0 uit te
komen; reserveringen opbouwen door de jaren heen is zeker geen doel op zich.

Het streven is een tweede thema-avond in april te organiseren,
waarbij ouders van nieuwe brugklasleerlingen ook uitgenodigd
kunnen worden. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de e.v.
vergadering.

8. Rondvraag + sluiting
Er wordt gesproken over de muziekstudio’s en de beschikbaarheid hiervan buiten lessen
om. Daags na deze vergadering is het volgende bekend: voorlopig zijn de studio’s niet
beschikbaar voor gebruik buiten de les totdat een goede oplossing wordt gevonden om
het netter te houden. Met examenleerlingen is tijdens de les afgesproken dat er een
oplossing op maat wordt bedacht, wat in de praktijk inhoudt dat ze contact met de docent
moeten opnemen. Het enige verschil t.o.v. de reguliere situatie is eigenlijk dat leerlingen
vooruit moeten plannen.

Volgende vergadering : maandag 15 februari om 19:30 uur

ACTIELIJST
Nummer
1512-03

Omschrijving
OR-leden concept update
samenstelling OR t.b.v. website
sturen

Actiehouder
Hans

Status

