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Agenda
1. Opening
2. Mededelingen/binnengekomen stukken/lief- en leedpot
3. Verslag vergadering 1 december 2011
4. Financieel verslag
5. Voorlichtingsavond, Open Avond en Open Dag (19, 27 en 28 januari 2012)
6. Contact OR-MR
7. Nieuwe OR-leden komend schooljaar
8. Rondvraag
9. Sluiting
1.
Opening
Met de beste wensen voor het nieuwe jaar opent Klazina de vergadering. De voltallige ouderraad is
aanwezig vanavond. Bovendien is oud-lid Frances Hamp erbij, door persoonlijke omstandigheden had
zij niet eerder afscheid kunnen nemen. Dat doet ze vanavond.
2.
Mededelingen/binnengekomen stukken/lief-en-leedpot
CQ meldt dat nieuwe rector Arjan Baak inmiddels aan zijn taak is begonnen. De heer Doncker is
helaas ziek. De heer Mul heeft de KSH verlaten, zij het met pijn in het hart. Hij is begonnen bij de
Atletiek Bond. De heer Logger is nog steeds ziek, en ook de heer Jansen Op De Haar (van
natuurkunde) zal langdurig afwezig zijn. Er wordt naar vervanging gezocht. Goed nieuws: mevrouw
Noorderdorp heeft een gezonde zoon gekregen.
CQ heeft ook nog een verrassing: een eerste versie van het Oudermagazine, een kleurige uitgave vol
interviews met docenten en leerlingen van de KSH, dat toekomstige leerlingen en hun ouders een
kijkje achter de schermen van de school geeft. Hoewel het nog niet de definitieve versie is, wordt de
uitgave enthousiast ontvangen.
3.
Verslag 1 december 2011
Het verslag wordt goedgekeurd en kan op de website worden geplaatst. Wel is er een opmerking
inzake punt 5; de beloofde specificatie van de ouderbijdrage heeft nog niet in het Infobulletin gestaan.
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CQ zal zorgen dat dit in het eerstvolgende nummer alsnog gebeurt. Ook zal CQ bij de heer Reewijk
informeren welke ideeën de leerlingenraad heeft waar het voor hen gereserveerde bedrag eventueel
aan kan worden besteed.
4.
Financieel verslag
Penningmeester Allette heeft samen met Klazina de begroting aangepast aan het actuele
leerlingenaantal. Dit betekent dat de reservering aankleding binnen-/buitenruimte van 4000 naar 3000
euro is teruggebracht. De post ‘onkosten OR’ is verlaagd van 1000 naar 700 euro. Zo is de begroting
voor 2012 weer sluitend gemaakt. Ook het percentage ‘oninbare ouderbijdragen’ is aangepast.
Allette zal iedereen de aangepaste begroting mailen.
5.
Informatieavond, Open Avond en Open Dag (19, 27 en 28 januari 2012)
Klazina neemt contact op met Riet voor de nodige bestellingen. Het fruit van vorig jaar was een
succes, ook dit jaar zullen dus weer mandarijnen en appeltjes verkrijgbaar zijn tijdens de Open Avond
en Open Dag.
CQ zal een lijst met de tien meest gestelde vragen (en antwoorden) naar iedereen mailen.
Klazina maakt een rooster met wie wanneer assisteert tijdens deze dagen.
6.
Contact OR-MR
Het contact tussen de ouderraad en de medezeggenschapsraad is een beetje verwaterd. DP vindt dat
zonde; beide organen zouden veel aan elkaar kunnen hebben. Zij heeft contact gehad met Sandra
Haitsma Mulier van de MR, en wil graag via dit contact de banden weer aanhalen. CQ vindt dat een
prima idee, zolang maar wel duidelijk blijft wie wat doet. DP geeft aan dat het wat haar betreft in
eerste instantie vooral gaat om het elkaar sturen van vergadernotulen, waarbij de MR de
verantwoordelijkheid heeft om zaken die de ouderraad niet aangaan, uit die notulen weg te laten.
7.
Nieuwe OR-leden komend schooljaar
Er hoeven geen oproepen voor nieuwe leden meer te worden gedaan. Via Caroline is een nieuw lid
aangebracht, er heeft zich spontaan iemand gemeld, Margriet weet iemand, en Wim is in contact met
twee potentiële mannelijke OR-leden.
8.
Rondvraag
- Ingrid vraagt zich af wanneer de zolder moet worden opgeruimd. Klazina geeft aan dat dit zal
worden besproken bij de Sint-evaluatie die zij op 25 januari heeft met DP, Astrid van der Schee en
Ruud Heijer. Petra geeft aan dat dan misschien ook gesproken kan worden over de wrijvingen die dit
jaar soms ontstonden; het zou goed zijn duidelijke afspraken te maken voor volgend jaar, zodat
iedereen weet wat zijn verantwoordelijkheden zijn. De Pietenpakken zullen bij de volgende ORvergadering worden meegegeven om te wassen. CQ meldt dat de school na de Open Dag zal zorgen
dat er een kast wordt gemaakt waarin alle Sint-spullen kunnen worden opgeborgen.
- Petra vond de rekening van de ouderbijdrage onduidelijk. CQ belooft er naar te zullen kijken.
- Allette vindt dat er tijdens de toetsweek wel erg veel lesuitval was. CQ legt uit dat dit door de
mondelinge examens komt, die veel tijd en mankracht extra vragen. Maar ze belooft te onderzoeken of
deze examens efficiënter kunnen worden georganiseerd.
- Caroline heeft gehoord van ouders die alleen het verplichte deel van de ouderbijdrage betalen, omdat
ze vinden dat ze voor het vrijwillige deel toch niets terugkrijgen. Blijkbaar is nog steeds niet duidelijk
wat wel en niet onder deze bijdrage valt. Hopelijk geeft de beloofde specificatie in het Infobulletin
meer duidelijkheid.
- Caroline informeert naar het sportklasprogramma voor de brugklas; dat is nog niet echt van de grond
gekomen dit jaar. CQ geeft aan dat dit te maken heeft met de afwezigheid van de heer Logger. Er
wordt echter aan gewerkt, en de sportklasleerlingen beginnen zo snel mogelijk aan de extra
activiteiten.
- Romy informeert naar de lesuitval vanwege de ziekte van de heer Jansen Op De Haar. Rond Kerst is
er een brief over gestuurd, maar 2 havo heeft nog steeds geen vervanger. Komt daar nog een brief
over? CQ neemt deze vraag mee.
- Wim informeert naar een aantal geruchten die hij via zijn kinderen vernam. De 2NightPerformance
zou stoppen? Nee, reageert CQ, maar er wordt wel gekeken naar mogelijke andere vormen. Dit om de
torenhoge kosten van het evenement omlaag te brengen. Wim begreep ook dat Rap to the Beat, het
project waarbij leerlingen in de derde klas hun eigen cd maken, is afgeschaft. CQ legt uit dat dat heel
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veel extra tijd van de betrokken docent vergde. Er komt een nieuw programma voor het project in de
plaats, dat minstens even leuk is. Tot slot is er nog onduidelijkheid over een ‘schooluitje’ van drie
havo, dat niet doorging. CQ legt uit dat iedere klas een introductieprogramma krijgt, maar niet
automatisch nóg een uitje. Wel kan een klas zelf met de mentor iets organiseren. De kosten hiervoor
moeten apart worden betaald, dit valt niet onder de ouderbijdrage.
- Wim meldt verder nog dat hij het vreemd vindt dat de klas van zijn dochter tijdens een les LO twee
lesuren lang moest helpen stoelen klaar te zetten. CQ beaamt dat hierover een klacht is
binnengekomen en zal de betrokken docent erop aanspreken.
9.
Sluiting
Om 21.55 uur sluit Klazina de vergadering. De volgende vergadering is op:
Donderdag 15 maart 2012 om 20.00 uur.

