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Agenda
1. Opening
2. Mededelingen/binnengekomen stukken/lief- en leedpot
3. Verslag vergadering 13 januari 2011
4. Financieel verslag/besteding reserve
5. Evaluatie voorlichtingsavond, open avond en open dag
6. Opstarten diploma-uitreiking
Woensdag 29 juni om 19.00 uur VWO
Donderdag 30 juni om 19.00 uur MAVO
Vrijdag 1 juli om 19.00 uur HAVO
7. Bepalen datum jaarvergadering
8. Rondvraag
9. Sluiting en bepalen datum eerstvolgende vergadering
1.
Opening
Klazina opent de vergadering en heet allen welkom. Caroline en Petra zijn afwezig.
2.
Mededelingen/binnengekomen stukken/lief-en-leedpot
CQ meldt dat de school de afgelopen week, zoals was afgesproken, bezoek heeft gehad van de
onderwijsinspectie. Uit de risicoanalyse en het onderzoek (okt 2009) van de inspectie bleek dat de
kwaliteit van het (mavo) onderwijs op de KSH belangrijke tekortkomingen vertoonde. De inspectie
moest toen besluiten tot een aangepast toezicht kwaliteit wat resulteerde in een intensivering van het
toezicht. Het aangepast toezicht is gebaseerd op de tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs
(betreffende met name de leerresultaten van de leerlingen of het onderwijsproces).
In het kader van de noodzakelijke verbeteringen zijn de afgelopen periode al een aantal zaken
onderzocht zoals het school-, organisatorisch-, en leerklimaat, de betrokkenheid en begeleiding. In
overleg met de inspectie is dan ook besloten het bezoek met name te richten op de lessen.
In dat kader is op donderdag 3 maart de mavo afdeling door de inspectie bezocht. Hierbij zijn 16
lessen bijgewoond en hebben gesprekken met de zorgcoördinator, mentoren, docenten, de
afdelingscoördinatoren en directie plaatsgevonden. Het oordeel was helder: de rode vlag van de mavo
wordt weer groen! De inspectie wilde graag benoemen dat een andere dynamiek in school wordt
ervaren dan twee jaar geleden. Men is positiever, meer pro-actief en trots op de eigen school. Het
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docententeam is betrokken, het pedagogische klimaat (schoolklimaat) is voldoende en de
basiskwaliteit van de lessen is in orde. Binnen het zorgcoördinaat is een duidelijke verbeterslag
doorgemaakt door een helder beschreven structurering en een snelle aanpak van problemen.
Klazina meldt dat SEIN van de opbrengst van de Sintactie ‘kinderpaddestoelen’ en speelgoed voor de
‘snoezelkamer’ heeft gekocht. Dominique gaat samen met Ida en twee ‘Pietjes’ op dinsdag 15 maart
een kijkje nemen bij SEIN, en zal hierover een stukje schrijven.
De lief-en-leedpot komt volgende keer weer aan de orde, aangezien Caroline er niet is.
3.
Verslag 13 januari 2011
Na een kleine aanpassing kan het verslag op de website worden geplaatst.
4.
Financieel verslag/besteding reserve
De presentatiekosten voor de open dag zijn lager uitgevallen dan begroot. Allette stelt voor om een
deel (€ 500) van de reservering aankleding binnen-/buitenruimte op een aparte post te reserveren voor
de Sintactie. Iedereen gaat hiermee akkoord.
CQ heeft de factuur ontvangen voor de speciale Suske en Wiske-editie, die in de brugklassen gebruikt
zal worden bij lessen over veilig internetgebruik. Ze zal ervoor zorgen dat de factuur bij Allette terecht
komt.
Verder is er een piano gevonden die als aanvulling op de vleugel kan dienen. Leerlingen kunnen naar
hartenlust spelen op de piano, die ook in de aula zal komen te staan. De vleugel kan dan worden
gebruikt voor speciale gelegenheden. De piano is van een collega van CQ, en moet alleen nog worden
gestemd.
Klazina heeft de heer Koekkoek gesproken over de reservering ideeën leerlingenraad; de heer
Koekkoek is erg blij met het bedrag, dat aan de schoolkrant kan worden besteed.
Ida heeft contact gehad met de mediatheek, maar nog geen concreet ‘verlanglijstje’ ontvangen. Ze gaat
hier nog achteraan.
5.
Evaluatie voorlichtingsavond, open avond en open dag
CQ meldt dat ze veel lovende geluiden heeft gehoord over de open avond en open dag, zowel van
docenten als van ouders. Vooral de vrijdagavond is als een groot succes ervaren. De avond werd heel
druk bezocht; volgend jaar zal de ouderraad dan ook meer mensen inzetten.
Het dak en het bord ‘Ouderraad’, beide behorende bij de stand van de ouderraad, werden door
sommige mensen als onhandig ervaren. Menig bezoeker stootte (bijna) het hoofd. Hierover zal worden
nagedacht voor volgend jaar.
6.
Opstarten diploma-uitreiking op 29juni, 30 juni en 1 juli
Klazina meldt tafelzeil te willen aanschaffen voor de diploma-uitreiking. Ze zal opmeten hoeveel ze
nodig heeft. De evaluatie van de vorige diploma-uitreiking zal als basis dienen voor eventuele
verbeterpunten. Ingrid zal de instructie van de leerlingen die tijdens de avonden assisteren, op zich
nemen. Om deze kinderen te kunnen briefen, moet ze tijdig de namen van deze leerlingen hebben.
Dinsdag 28 juni is de aula vanaf 15.15 uur vrij, en kan dan versierd worden. Dit moet wel goed
worden afgestemd met de facilitaire dienst. Klazina neemt contact op met de firma Emmers voor de
eventuele drankbestelling.
Tijdens de volgende vergadering zal een schema worden opgesteld en zullen details worden
besproken.
7.
Bepalen datum jaarvergadering
Afhankelijk van de schooljaarplanning voor het jaar 2011/2012 (Q zal deze in de gaten houden) wordt
de jaarvergadering gehouden op donderdag 17 of donderdag 24 november 2011. Wordt nog nader
vastgesteld. Ideeën voor een thema zijn er genoeg, zoals ‘kinderen weerbaar maken tegen verleiding
en groepsdruk’, ‘emoties’ of ‘motiveren van kinderen’. Wellicht is het leuk een aantal workshops te
organiseren, zodat de avond interactiever wordt. Het feitelijke vergadergedeelte zal voortaan een half
uur duren.
8.
Rondvraag
CQ vraagt of Dominique een kort stukje over de ouderraad kan schrijven voor de nieuwe website van
de school, die gestaag vordert.
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9.
Sluiting en bepaling datum eerstvolgende vergadering
Om 21.20 uur sluit Klazina de vergadering. De datum van de volgende vergadering wordt bepaald op:
Donderdag 14 april 2011 om 20.00 uur.

