1

Ouderraad
Verslag

vergadering ouderraad KSH

Datum

1 december 2011

Aanwezig

Dominique Prins (secretaris)
Allette Bonnema (penningmeester)
Petra Delaere
Caroline van der Flier
Ida de Haan
Ingrid Höfelt
Wim Velthuis
Romy Warmerdam
Mevrouw C. Quadekker (conrector)

Afschrift

Leden Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Mevrouw C. Quadekker

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen/binnengekomen stukken/lief- en leedpot
3. Verslag vergadering 26 oktober 2011
4. Financieel verslag
5. Evaluatie jaarvergadering 17 november 2011
6. Voortgang Sint-actie 2011
7. Voorlichtingsavond, Open Avond en Open Dag (19, 27 en 28 januari 2012)
8. Rondvraag
9. Sluiting
1.
Opening
Aangezien voorzitter Klazina ziek is, opent Dominique de vergadering. Ook Margriet is afwezig.
2.
Mededelingen/binnengekomen stukken/lief-en-leedpot
Iedereen is nog aangeslagen door het overlijden van Ariadne Anastasaki. De herdenkingsdienst die op
school voor haar werd gehouden, was emotioneel, maar ook erg mooi. Leerlingen en docenten vonden
steun bij elkaar en de heer Doncker sprak warme woorden. Bloemen willen de nabestaanden liever
niet. De OR zal geld doneren aan het goede doel dat de familie heeft opgegeven.
Ander lief en leed: Mevrouw Jekel is oma geworden, Martine ter Haar is moeder geworden en de heer
Logger is nog steeds ziek.
CQ meldt dat de Meet&Greet-activiteiten weer gestart zijn. Kinderen uit groep acht kunnen hierbij
met hun hele klas een lesochtend bijwonen op de KSH, om zo het ‘echte’ leven op de middelbare
school te ervaren. Veel groepen acht uit Hoofddorp en omstreken hebben zich ingeschreven.
CQ meldt ook dat op woensdag 14 december een avond met interessante lezingen zal plaatsvinden op
de KSH. Daniël Rewijk, Margarite Smit en Mark Verhoeve zullen ieder een verhaal houden rond het
thema Friesland. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom op deze avond.
3.
Verslag 26 oktober 2011
Na een kleine aanpassing wordt het verslag goedgekeurd en kan het op de website worden geplaatst.
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4.
Financieel verslag
Tijdens de jaarvergadering bleek dat de begroting voor het schooljaar 2011-2012 gebaseerd is op een
te hoog leerlingenaantal. Allette heeft hierover contact met Peter Kwakernaak en zal de begroting met
Klazina samen aanpassen. Ook meldt Allette dat het percentage oninbare ouderbijdragen geen 17,
maar 20% zal bedragen. Een fiks percentage, maar CQ meldt dat dat wel in lijn is met het landelijk
gemiddelde. Allette stelt voor de factuur voor de ouderbijdrage volgend jaar nog eerder te versturen
(liefst voor 1 oktober). Ida oppert om de niet-betalende ouders in ieder geval nog eens een bericht te
sturen.
De kosten van de jaarvergadering vallen iets hoger uit dan begroot, vanwege de portokosten die dit
jaar door de OR werden betaald.
5.
Voortgang jaarvergadering 17 november 2011
De jaarvergadering verliep goed, met name het deel na de pauze sloeg goed aan. Hierin was
gastspreekster Marieke Henselmans aan het woord over het thema ‘Pubers en geld’. Zij deed dat met
zoveel humor, dat de zaal regelmatig in lachen uitbarstte. In het gedeelte voor de pauze kwam uit de
zaal de vraag welke schoolkosten nu precies worden betaald met de ouderbijdrage. De heer
Kwakernaak beloofde hiervan een specificatie op te nemen in het Infobulletin. CQ zal hier achteraan
gaan.
6.
Voortgang Sint-actie 2011
De Sint-actie is deze week in volle gang. Op wat kleine dingen na loopt alles gesmeerd. Wel zijn er
veel pepernoten over, hiervan kan volgend jaar veel minder worden besteld. Bij één nieuw pietenpak
ontbrak de baret. Romy heeft een reservebaret weten te regelen. De envelop met geld die vorig jaar
tijdens de actie kwijtraakte, kwam deze week tevoorschijn uit het Grote Boek van Sinterklaas…
7.
Informatieavond, Open Avond en Open Dag (19, 27 en 28 januari 2012)
Behalve deze data is op 15 februari 2012 ook een lessenmiddag voor individuele leerlingen gepland,
gevolgd door een ‘wat je nog wilde weten’-inloopmoment. CQ wil op deze woensdagmiddag graag
wat kraampjes met informatie in de aula laten zetten, en hier ook liefst enkele ouders van de OR bij
hebben.
Ieder zal dus voor deze vier data zijn of haar beschikbaarheid doorgeven, zodat tijdens de volgende
OR-vergadering de taken kunnen worden verdeeld. Wim en Romy geven al aan de 27e beschikbaar te
zijn.
8.
Rondvraag
- Ingrid meldt dat ze contact heeft gehad met Daniël Rewijk, die met de leerlingenraad zal
brainstormen over mogelijke nuttige aankopen voor de school.
- Wim zegt dat hij heeft genoten van Unplugged; hij vindt het een geweldige manier om de expressie
van kinderen te stimuleren.
- Wim vraagt zich verder af of leerlingen van de KSH geen Cultureel Jongeren Paspoort krijgen. CQ
meldt hem dat dit al jaren het geval is, en dat dit via de mentor wordt geregeld.
- CQ zegt met conciërge Martin te zullen zorgen voor kasten op zolder, waarin alle kleding van de
Sintactie kan worden opgeborgen en beschermd tegen stof en vuil.
- Ook raadt ze de OR-leden aan de komende editie van de schoolkrant goed in de gaten te houden…
9.
Sluiting
Om 21.20 uur sluit Dominique de vergadering. De volgende vergadering is op:
Maandag 16 januari 2012 om 20.00 uur.

