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vergadering ouderraad KSH

Datum

15 maart 2012

Aanwezig

Klazina Meeldijk (voorzitter)
Dominique Prins (secretaris)
Allette Bonnema (penningmeester)
Petra Delaere
Caroline van der Flier
Ida de Haan
Ingrid Höfelt
Wim Velthuis
Romy Warmerdam
Margriet Weijzig
Petra Bouterse
Joyce van Dijk
Stephanie Siem
De heer A. Baak (rector a.i.)

Afschrift

Leden Ouderraad
Medezeggenschapsraad
De heer A. Baak
Mevrouw C. Quadekker

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen/binnengekomen stukken/lief- en leedpot
3. Verslag vergadering 16 januari 2012
4. Financieel verslag
5. Evaluatie voorlichtingsavond, Open Avond en Open Dag
6. Opstarten diploma-uitreiking
Woensdag 27 juni om 19.00 uur VWO
Donderdag 28 juni om 19.00 uur MAVO
Vrijdag 29 juni om 19.00 uur HAVO
7. Bepalen datum en thema jaarvergadering
8. Rondvraag
9. Sluiting
1.
Opening
Klazina opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vanavond is in plaats van mevrouw
Quadekker de heer Baak aanwezig, de nieuwe rector a.i. Verder zijn aanwezig Petra Bouterse, Joyce
van Dijk en Stephanie Siem. Zij zullen de ouderraad het komende schooljaar komen versterken. Het is
ook fijn Wim weer te kunnen begroeten vanavond, die na een periode van ernstige ziekte bezig is met
zijn herstelproces.
2.
Mededelingen/binnengekomen stukken/lief-en-leedpot
De heer Baak stelt zich voor aan de ouderraad, en vertelt over zijn ervaringen op de KSH tot nu toe.
Ook legt hij uit welke plannen er voor het nieuwe schooljaar worden gemaakt om de KSH weer op de
kaart te zetten. Vernieuwing en digitalisering zijn hierbij belangrijke begrippen. Kort samengevat: de
school gaat iedere leerling les in vier ‘talentstromen’ bieden, waarbij uiteindelijk in één van de extra
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curriculaire vakken, horend bij één van de talentstromen, ook eindexamen gedaan gaat worden.
Daarnaast wordt het komend schooljaar het ‘kennisuur’ ingevoerd, verplichte werkuren waarbij
leerlingen deels zelf bepalen welk vak ze bijwonen. Zo gaat de school leerlingen meer uitdagen en
motiveren tot een actieve werkhouding, waarmee ze goed voorbereid aan een vervolgopleiding kunnen
beginnen.
Klazina deelt mee dat de evaluatie van de Sintactie inmiddels heeft plaatsgevonden. Hieruit bleek dat
ook dit jaar weer onduidelijkheid bestond over verantwoordelijkheden tijdens de actie. Voor alle
duidelijkheid dus nog een keer: de Sintactie wordt door school georganiseerd, de ouderraad
ondersteunt hierbij.
De Sintactie 2012 zal plaatsvinden van 29 november tot en met 5 december 2012. In deze periode valt
een weekend; tijdens dit weekend kunnen eventueel bedrijven gebruik maken van de Sintdiensten van
de school. Als bestemming voor de opbrengst van de actie wordt het Afrika-project van mevrouw
Timmers genoemd. Hierover zal nog worden beslist.
3.
Verslag 16 januari 2012
Het verslag wordt goedgekeurd en kan op de website worden geplaatst.
4.
Financieel verslag
Penningmeester Allette vindt het belangrijk dat alle leden inzicht hebben in de uitgaven die de
ouderraad doet, daarom heeft ze iedereen een overzicht daarvan gestuurd. Wat betreft de reservering
aankleding binnen-/buitenruimte oppert de heer Baak dat een bijdrage geleverd zou kunnen worden
aan het herinrichten van de aula’s. De kleine aula moet meer werkplek worden, de grote aula wordt
dan de ruimte om te ontspannen, en kan wel wat meer sfeer gebruiken. De heer Baak wil de
leerlingenraad graag in contact brengen met bedrijven die de inrichting kunnen verzorgen, en de
leerlingen laten meebeslissen over de nieuwe inrichting.
Voor de reservering mediatheek zal Ida contact opnemen met de medewerkers van de mediatheek, om
hun wensen te inventariseren.
5.
Evaluatie informatieavond, Open Avond en Open Dag
Iedereen is het er over eens dat de Open Avond en Open Dag er dit jaar goed uitzagen. Joyce, die
kinderen op de KSH heeft, maar ook nog een kind in groep acht, vond de Open Dag dit jaar ‘veel
beter’, en bijvoorbeeld de informatiemap duidelijker en positiever dan andere jaren.
Wel zou de bewegwijzering buiten richting ingang duidelijker kunnen; mensen stonden soms voor een
dichte deur en wisten dan niet hoe ze moesten omlopen.
Over de aanwezigheid van de medezeggenschapsraad op de Open Dag bestaat verdeeldheid; volgens
de heer Baak hoort een inspraakorgaan niet thuis op een Open Dag voor toekomstige leerlingen en hun
ouders. Wordt vervolgd.
6.
Opstarten diploma-uitreikingen
De heer Baak zal het aantal examenkandidaten van elke afdeling doorgeven aan Klazina, zodat de te
bestellen zaken hierop kunnen worden afgestemd.
Ida zal de koelkasten weer reserveren.
Alle ouderraadleden zullen bij Klazina aangeven op welke van de drie avonden ze absoluut níet
kunnen helpen, zodat Klazina binnenkort roosters kan gaan maken.
De corsages zullen net als vorig jaar kant-en-klaar worden gekocht. Romy neemt contact op met haar
buurvrouw, Allette zoekt de tarieven van vorig jaar erbij.
Klazina zal bij school informeren of het mogelijk is de aula dinsdagmiddag 26 juni 2012 te versieren
voor de diploma-uitreikingen.
Caroline en Margriet zullen de hapjes weer verzorgen.
7.
Bepalen datum en thema jaarvergadering
Dominique heeft informatie ontvangen van een theatergroep, die interactieve voorstellingen verzorgt
rond puberthema’s. Het klinkt leuk; ze zal nader informeren naar inhoud en kosten. Als
voorkeursdatum worden donderdag 8 en donderdag 15 november 2012 genoemd. Het hangt van de
jaarplanning voor het nieuwe schooljaar af welke datum het wordt.
8.

Rondvraag
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- Joyce vraagt zich af of het een bewuste keuze was van school om weinig informatie over de
benodigde Citoscores voor de verschillende afdelingen te verstrekken. Nee, is het antwoord, maar
vanaf volgend jaar verandert er veel op Citotoetsgebied. De scores zullen dan nog meer dan nu slechts
ter ondersteuning dienen van het gegeven advies van de basisschool.
- Joyce vraagt ook of de uitnodigingen voor de 2NightPerformance al naar de basisscholen zijn
verstuurd. De heer Baak zal dit navragen.
- Margriet vraagt of het niet verstandig is alle papieren post voortaan per mail te sturen. Dat is
milieuvriendelijker en spaart bovendien tijd en portokosten. De heer Baak antwoordt dat hij inderdaad
een flinke automatiseringsslag wil maken, waarbij onder andere de site hét informatiekanaal voor
ouders moet worden. Wordt vervolgd.
- Caroline is benieuwd of er nog iets is gedaan met de speciale Suske en Wiske-uitgave die was
aangeschaft om kinderen te leren omgaan met internet. Haar zoon in de brugklas heeft het boek nog
niet gezien. De heer Baak zal informeren.
- De heer Baak meldt dat een leerling van school mee gaat doen aan Alpe DuZes, een evenement
waarmee geld voor kankerbestrijding wordt opgehaald. Hij vraagt of de ouderraad deze actie ook kan
sponsoren. Allette geeft aan er moeite mee te hebben om geld van de ouderbijdrage hiervoor te
gebruiken. Wel zou de ouderraad kunnen meehelpen met acties om geld in te zamelen, in plaats van
rechtstreeks te sponsoren.
- Klazina meldt nog maar eens dat dit haar laatste jaar als voorzitter is. Omdat zich nog niemand als
opvolger heeft gemeld, stelt zij voor de verschillende taken te verdelen over verschillende
personen/commissies/werkgroepen, zodat niet één persoon alles hoeft te doen. Ook dit wordt
vervolgd.
9.
Sluiting
Om 21.50 uur sluit Klazina de vergadering. De volgende vergadering is op:
Dinsdag 24 april 2012 om 20.00 uur. (Secretaris Dominique is dan niet aanwezig; Wim heeft
aangeboden het notuleren over te nemen)

