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Agenda
1. Opening
2. Mededelingen/binnengekomen stukken/lief- en leedpot
3. Verslag vergadering 10 november 2010
4. Financieel verslag/besteding reserve
5. Declaraties
6. Evaluatie jaarvergadering
7. Evaluatie Sintactie
8. Voorbereiding infoavond 27 januari, open avond 28 januari en open dag 29 januari 2011
9. Rondvraag
10. Sluiting en bepalen datum eerstvolgende vergadering
1.
Opening
Klazina opent de vergadering en wenst iedereen een goed 2011. Ingrid is vanavond afwezig.
2.
Mededelingen/binnengekomen stukken/lief-en-leedpot
CQ deelt mee dat de school druk bezig is met de organisatie van de open avond en open dag. De
meet&greet activiteit, waarbij basisscholen op bezoek komen om een ochtend les te volgen op de
KSH, is een groot succes. Veel basisscholen in Hoofddorp en omgeving hebben gebruik gemaakt van
de mogelijkheid.
Dominique heeft een verzoek van de NKO ontvangen, om mee te doen aan een onderzoek. Ze zal de
link doormailen naar Margriet, Klazina, Allette, Petra en Caroline, zodat die de vragenlijst kunnen
invullen.
Wat betreft lief en leed: de heer Kool is nog niet hersteld. Mevrouw Spierings, penningmeester van het
schoolbestuur, heeft een dochtertje gekregen. Joke Yu heeft na jarenlange trouwe dienst afscheid
genomen van school. Zij gaat van haar pensioen genieten.
3.
Verslag 10 november 2010
Het verslag wordt goedgekeurd en kan op de website worden geplaatst.
4.

Financieel verslag/besteding reserve
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De kosten van de jaarvergadering zijn binnen het budget gebleven. Allette heeft bij de bank
geïnformeerd welke kosten er aan klanten in rekening worden gebracht. Dit zijn: kosten voor de
papieren afschriften, kosten voor de Wereldpas en kosten per transactie. Wellicht is het de moeite
waard eens te informeren bij andere banken.
Voor de besteding van de reserve worden ideeën geopperd. CQ schaft voor aanstaande brugklassers
een speciale aflevering aan van Suske en Wiske: de Sinistere site, over veilig internetten. Hieraan zou
de OR een steentje kunnen bijdragen. Ida zal informeren of de mediatheek nog zaken nodig heeft. CQ
zou graag een goedkope piano willen aanschaffen, waar leerlingen naar hartenlust op kunnen spelen in
de pauzes. Zo blijft de (dure) vleugel gespaard voor speciale gelegenheden. De OR zou aan de piano
kunnen bijdragen. CQ zal de muziekdocenten vragen of ze informatie kunnen verzamelen omtrent
goede tweedehands piano’s.
Klazina zal contact opnemen met de heer Koekkoek inzake de reservering leerlingenraad.
Verder zou iets van de reserve besteed kunnen worden aan het plan om het assortiment in de kantine
gezonder te maken. Dit plan zal nog nader onderzocht en uitgewerkt worden door enkele enthousiaste
docenten.
5.
Declaraties
Om gemaakte kosten voor de ouderraad te kunnen declareren, zal Allette declaratieformulieren maken.
Declaraties kunnen in overleg met Allette worden ingeleverd. Er wordt gerekend op ieders
redelijkheid hierbij.
6.
Evaluatie jaarvergadering
De jaarvergadering werd druk bezocht, met name het tweede gedeelte, met als thema ‘Het puberende
brein’. Het openstellen van de school voor andere belangstellenden dan alleen ouders is een succes
gebleken, aldus CQ. De tijd die wordt gereserveerd voor het doornemen van de jaarstukken kan
volgende keer worden teruggebracht naar een half uur, in plaats van een uur.
Voor de volgende jaarvergadering moet een nieuw thema bedacht worden. ‘Omgaan met geld’ wordt
genoemd, ‘Rouwverwerking’, maar ook ‘Omgaan met emoties’. Dit laatste thema krijgt veel bijval.
Alle OR-leden zullen erover nadenken, en eventuele andere onderwerpen aandragen.
7.
Evaluatie Sintactie
Klazina en Dominique hebben met school de Sintactie geëvalueerd. Conclusie: de actie was met 22
bezoeken een groot succes. Nieuwkomer Ruud Heijjer was erg enthousiast over de goede sfeer tijdens
de actie. Dominique zal contact opnemen met SEIN om te informeren waaraan de gift is besteed, en
eventueel een afspraak maken om nog een keer te komen kijken.
Alle Pietenpakken worden verdeeld onder de OR-leden, zodat ze gewassen kunnen worden.
Hopelijk vindt de actie het volgende schooljaar weer plaats. CQ is hierover nog in gesprek met het
MT.
8.
Voorbereiding infoavond, open avond en open dag op 27, 28 en 29 januari 2011
CQ zou de stand van de ouderraad dit jaar graag in de grote aula plaatsen, met een grotere koffiecorner
erbij. Zo is er minder kans op opstoppingen in de kleine aula, en oogt de grote aula direct gezelliger.
Allette zal Klazina laten weten welke aankopen vorig jaar voor de open dag zijn gedaan, Klazina zal
hierover ook contact hebben met Riet, en daarna met Petra naar de Makro gaan. Klazina en Dominique
zullen voor de open dag nog contact hebben met Martin over de voortgang van de organisatie.
Het rooster voor de open avond en open dag wordt gemaakt; Klazina zal het rondmailen.
9.
Rondvraag
Ida vraagt wat de KSH voor activiteit heeft ontwikkeld om leerlingen uit groep acht een paar
middagen les te kunnen laten volgen. CQ legt uit dat de Meet&Greet hiervoor is bedoeld. Het mooie is
dat aan de Meet&Greet iedereen kan meedoen, ongeacht het niveau van de leerling.
10.
Sluiting en bepaling datum eerstvolgende vergadering
Om 21.45 uur sluit Klazina de vergadering. De datum van de volgende vergadering wordt bepaald op:
Woensdag 9 maart 2011 om 20.00 uur.

