1

Ouderraad
Verslag

vergadering ouderraad KSH

Datum

8 juni 2011

Aanwezig

Klazina Meeldijk (voorzitter)
Dominique Prins (secretaris)
Allette Bonnema (penningmeester)
Caroline van der Flier
Ida de Haan
Romy Warmerdam
Margriet Weijzig
Mevrouw C. Quadekker (conrector)
De heer A. Kwakernaak (rector)

Afschrift

Leden Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Mevrouw C. Quadekker

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen/binnengekomen stukken/lief- en leedpot
3. Verslag vergadering 14 april 2011
4. Financieel verslag
5. Voortgang diploma-uitreiking
6. Bepalen datum jaarvergadering en bepalen thema voor boeken eventuele gastsprekers
7. Vastleggen OR-vergaderdata komend schooljaar
8. Rondvraag
9. Sluiting + datum bepalen eerstvolgende vergadering (deze is voorlopig gepland op donderdag 15
september 2011)
1.
Opening
Klazina opent de vergadering en heet iedereen, waaronder vanavond de heer Kwakernaak, welkom.
Frances, Ingrid en Petra zijn niet aanwezig.
2.
Mededelingen/binnengekomen stukken/lief-en-leedpot
De heer Kwakernaak meldt dat in vervolg op het schoolplan dat voor de periode 2011-2015 is
ontwikkeld, een jaarplan voor het komende schooljaar is geschreven. In dit jaarplan staan meetbare en
concrete doelen, die voor het schooljaar 2011-2012 zijn gesteld.
CQ geeft aan dat er voor het komende schooljaar nog enkele vacatures openstaan. De school werkt er
hard aan deze vacatures te kunnen invullen.
Wat betreft lief en leed deelt CQ mee dat mevrouw Laarman haar man heeft verloren na een kort
ziekbed. Mevrouw Anastasaki is bezig met de behandeling van haar ziekte, zij zal voorlopig uit de
running blijven. Beter nieuws voor mevrouw Ter Haar: die is zwanger. Mevrouw Daumas gaat één
dezer dagen met zwangerschapsverlof om zich voor te bereiden op de geboorte van haar tweede kind.
3.
Verslag 14 april 2011
Het verslag wordt goedgekeurd en kan op de website worden geplaatst.
4.

Financieel verslag
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Penningmeester Allette informeert waarom 17% van alle facturen voor de ouderbijdrage als oninbaar
wordt beschouwd. Zij vindt 10% een redelijker percentage. Door de facturen eerder in het schooljaar
te sturen, kan worden geprobeerd het aantal oninbare terug te brengen.
Gevolg van het hogere aantal oninbare facturen is dat er iets minder te besteden is dan verwacht. De
begroting hoeft hiervoor echter niet te worden aangepast.
CQ zegt dat de heer Koekkoek heel blij is met het bedrag van de reservering leerlingenraad; het zal
gebruikt worden voor het vervaardigen van de schoolkrant. Allette ontvangt hiervan graag een
kopiefactuur, zodat zij de kosten kan voldoen.
Van de mediatheek heeft Allette niets gehoord; Ida zal hier nog een keer achteraan gaan.
5.
Voortgang diploma-uitreiking
Klazina heeft met CQ en betrokken medewerkers van school een bijeenkomst gehad om de diplomauitreikingen voor te bereiden. Belangrijkste afspraken:
- Alle dranken worden dit jaar besteld bij de firma Emmers. Die blijkt goedkoper dan Wittebol.
- Leerlingen die helpen bij de diploma-uitreikingen, krijgen een chocoladereep als bedankje.
- Er moeten dit jaar twee koelkasten worden besteld. Ida zal regelen dat deze op dinsdag 28 juni
worden geleverd.
- Klazina verzoekt iedereen erop te letten dat niet alle drankverpakkingen zomaar opengemaakt
worden; alleen drank die nog origineel verpakt is, kan eventueel worden teruggebracht.
- Klazina zal contact opnemen met Ingrid over de instructie van de leerlingen die helpen bij de
diploma-uitreikingen. Er moet een afspraak worden gemaakt wanneer deze instructie zal
plaatsvinden.
- Belangrijk: tijdens de ceremonie mag niet getapt of geschonken worden. Ieder wordt verzocht
dit goed in de gaten te houden.
- Vraag: komen er weer waterflesjes voor alle gasten? Dit was vorig jaar nogal een kostenpost.
CQ zal nagaan of het goedkoper mogelijk is.
- Romy regelt de corsages via haar contacten; ze zal er 275 bestellen voor 1,50 per stuk, met
witte rozen en wit gipskruid. De corsages zullen iedere dag vers worden bezorgd.
- Caroline en Margriet ontfermen zich over de koude hapjes. Caroline heeft het
boodschappenlijstje van vorig jaar nog. De warme hapjes worden, net als vorig jaar, besteld
bij Happy Snack. Ook dit zal Caroline op zich nemen.
- Er worden iets minder flessen alcoholvrije champagne besteld, aangezien daar vorig jaar veel
van over bleef.
- Klazina vraagt of het goed is als zij pizza’s bestelt, die de ouderraad-leden kunnen eten
wanneer de ceremonie bezig is. Prima, aldus CQ.
6.
Bepalen datum jaarvergadering en bepalen thema
De jaarvergadering wordt gehouden op donderdag 17 november 2011. Als thema wordt gekozen voor
‘Omgaan met geld’. Dominique zal contact opnemen met Marieke Henselmans, auteur van het boek
Consuminderen met kinderen en bekend van het programma Geen cent te makken. Wellicht kan zij
een interessante lezing verzorgen.
7.
Vastleggen OR-vergaderdata komend schooljaar
Dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende vergadering. In overleg zal, net als dit jaar, op
wisselende dagen worden vergaderd. De ene keer op een woensdag, de andere keer op een donderdag;
zo is iedereen in de gelegenheid om regelmatig bij de vergaderingen aanwezig te zijn. Wel wordt
alvast de eerste vergaderdatum voor het nieuwe schooljaar vastgesteld: donderdag 29 september 2011.
8.
Rondvraag
Romy vraagt of het invoeren van tosti’s een succes is gebleken. Ja, is het antwoord, het assortiment
gezonde snacks wordt hopelijk snel uitgebreid.
Allette meldt dat zij via de site van de VO-raad ontdekte dat het ‘Schoolvenster’ van de KSH, een
onderdeel van de site waarop iedere middelbare school haar prestaties kan weergeven, nog leeg is. Dat
is jammer, maar er wordt aan gewerkt, verzekert CQ.
Klazina verzoekt de aanwezigen alvast na te denken wie haar na volgend schooljaar zou kunnen
opvolgen als voorzitter. Bovendien vraagt zij of CQ haar per mail de jaarplanning voor het komende
schooljaar kan sturen.
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Dominique vraagt zich af hoe het staat met de invoering van de nieuwe website van school. De heer
Kwakernaak erkent dat dit langer op zich laat wachten dan was gepland, vanwege een technisch
manco. Maar ook hiervoor geldt: men is er hard mee bezig.
Dominique meldt enkele klachten vanwege het feit dat het rooster tegenwoordig alleen via It’s
learning te zien is, en daardoor niet meer kan worden geopend op een BlackBerry. CQ zal informeren
wat hier aan te doen is.
9.
Sluiting en bepaling datum eerstvolgende vergadering
Om 21.58 uur sluit Klazina de vergadering. De datum van de volgende vergadering wordt bepaald op:
Donderdag 29 september 2011 om 20.00 uur.

