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Dominique Prins (secretaris)
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Romy Warmerdam
Margriet Weijzig
Petra Bouterse
Joyce van Dijk
Stephanie Siem
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Leden Ouderraad
Medezeggenschapsraad
De heer A. Baak
Mevrouw C. Quadekker

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen/binnengekomen stukken/lief- en leedpot
3. Verslag vergadering 24 april 2012
4. Financieel verslag
5. Taakverdeling komend schooljaar
6. Voortgang 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. Voortgang jaarvergadering donderdag 15 november 2012
8. Rondvraag
9. Sluiting
1.
Opening
Klazina opent de vergadering en feliciteert degenen wiens kinderen geslaagd zijn. Vrijwel iedereen is
vanavond aanwezig. Alleen Ingrid ontbreekt.
2.
Mededelingen/binnengekomen stukken/lief-en-leedpot
CQ geeft toelichting op het bericht dat zij de KSH na acht jaar gaat verlaten. Met pijn in het hart, maar
ook in de wetenschap dat ze een deskundig team achterlaat. CQ gaat in het nieuwe schooljaar aan de
slag op het Sancta Maria Lyceum in Haarlem. De OR wenst haar veel succes in haar nieuwe
werkomgeving.
Wat lief en leed betreft is er weinig nieuws te melden. Wel is conciërge Essam El Arabi inmiddels
geopereerd. Caroline zal hem alsnog een kaart sturen.
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3.
Verslag 24 april 2012
Complimenten voor Wim, die bij afwezigheid van Dominique deze vergadering heeft genotuleerd.
Wat betreft de genoemde Sintactie is nog steeds het voornemen om dit jaar goederen naar het project
in Zuid-Afrika te laten gaan via docent Mieke Timmers.
De lijst bestellingen van de mediatheek heeft akkoord gekregen van de OR.
Het verslag wordt goedgekeurd en kan op de site worden geplaatst.
4.
Financieel verslag
Allette meldt dat er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige vergadering. Op enkele posten
staan nog geldbedragen die beschikbaar zijn. CQ meldt dat de school inmiddels iemand in de arm
heeft genomen om de aankleding van het gebouw op te frissen. Misschien kan de OR daar een
bijdrage aan leveren? CQ zal laten weten wanneer leden van de OR een presentatie van de plannen
kunnen bijwonen, om te beoordelen of een bijdrage van de OR hieraan verantwoord is. De plannen
zullen in de zomervakantie uitgevoerd worden, zodat in het nieuwe schooljaar met een fris gebouw
wordt gestart.
5.
Taakverdeling OR komend schooljaar
Klazina zal haar taken als voorzitter na dit schooljaar neerleggen. Petra Bouterse meldt zich als
mogelijke opvolgster. Om haar te ontzien, zullen bovendien verschillende commissies worden
gevormd rond de belangrijkste activiteiten van de OR:
Commissie Jaarvergadering: Dominique en Margriet
Commissie Open Dagen: Dominique en Margriet
Commissie Sint- actie: Romy en Ida
Commissie Diploma-uitreiking: Petra Delaere en Allette
Deze mensen zijn bij de betreffende activiteit het eerste aanspreekpunt, maar uiteraard is de inzet van
alle andere OR-leden hierbij onmisbaar.
Caroline stopt ook als OR-lid; zij zal de lief-en-leedpot overdragen aan Stephanie.
De installatie van Petra als nieuwe voorzitter kan pas in november plaatsvinden, tijdens de
jaarvergadering op 15 november. Met de notulen daarvan kan ook bij de bank een afspraak worden
gemaakt.
6.
Voortgang diploma-uitreikingen
De slagingspercentages van de mavo (maximaal 91%) en de havo (maximaal 88%) stemmen tot
tevredenheid. Het slagingspercentage van het vwo daarentegen is wat lager dan verwacht: maximaal
75-78%. Deels is dit te verklaren door de aangescherpte exameneisen, maar school gaat ook
onderzoeken of er andere factoren meespelen. Voor het doen van bestellingen en het voorbereiden van
hapjes worden de volgende aantallen aangehouden: mavo 80, havo 100 en vwo 50 geslaagden. Dit
aantal keer 5 levert het aantal mensen per avond op: woensdag 250, donderdag 400 en vrijdag 500
gasten.
In totaal worden 250 corsages (à € 1,75) besteld bij de kennis van Romy. Via deze kennis kan ook een
bloemstuk worden besteld en bloemen voor de pilaren. Allette mailt met Romy over het budget dat
hiervoor beschikbaar is.
Caroline en Margriet zullen zorgen voor respectievelijk 4, 6 en 7 schalen met hapjes, en daar de
boodschappen voor doen.
Klazina meldt dat de bestellingen van Wittebol op maandagochtend zullen binnenkomen. Ida zoekt
nog na wanneer de koelkasten precies arriveren.
Na afloop van het officiële gedeelte van iedere diploma-uitreiking zouden de achterste twee, drie rijen
stoelen weggehaald kunnen worden uit de zaal, zodat er meer bewegingsvrijheid is voor alle gasten.
Bovendien kunnen de schalen met hapjes dan beter rondgedeeld worden.
Klazina drukt ieder op het hart zo min mogelijk (drank)verpakkingen tegelijk te openen. Alles wat
dicht blijft, kan immers eventueel teruggebracht worden na afloop.
Het versieren van de aula vindt plaats op dinsdag 26 juni om 19.00 uur (zie rondgemaild rooster van
Klazina).
De instructie aan de leerlingen die zullen meehelpen vindt plaats op dinsdagmiddag 26 juni om 15.00
uur. Klazina en Dominique zullen hierbij aanwezig zijn.
NB Bij binnenkomst van de geslaagden en hun gasten wordt géén koffie geschonken.
Klazina zal apart met Petra D en Allette (die de commissie Diploma-uitreikingen gaan leiden) een
afspraak maken om het draaiboek door te nemen.
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7.
Voortgang jaarvergadering donderdag 15 november 2012
Dominique meldt dat de theatergroep die de voorstelling gaat verzorgen, is geboekt. Het thema van
hun interactieve voorstelling is ‘communiceren met pubers over lastige onderwerpen’. In het
infobulletin van september kan al een stukje hierover, plus antwoordstrookje, worden opgenomen om
mensen op de jaarvergadering te wijzen. Zo zijn ze alerter op de uitnodiging die dit jaar voor het eerst
per mail zal worden verstuurd.
8.
Rondvraag
Joyce meldt een onduidelijkheid in de brief waarmee nieuwe brugklasouders worden uitgenodigd voor
een barbecue. Is dat met of zonder kinderen? CQ belooft dit na te gaan.
Allette informeert wanneer de overgangsvergaderingen plaatsvinden. Dit in verband met de vlaaien die
de OR traditioneel uitdeelt tijdens deze dagen. De vlaaien worden op maandagochtend 9 juli bezorgd,
Allette bestelt er 8.
Caroline vraagt of het klopt dat het vak techniek verdwijnt in de tweede klas. CQ legt uit dat, in
verband met de nieuwe kennisuren die het komende schooljaar worden ingesteld, van andere vakken
wat uren afgehaald moeten worden. Techniek verdwijnt echter niet; leerlingen krijgen nog steeds één
uur techniek per week in de tweede klas.
Er zijn bloemen voor Klazina, Caroline, mevrouw Quadekker en voor Ingrid, die ook afscheid neemt
na dit schooljaar. Omdat zij er vanavond niet is, zal Ida de bloemen voor haar meenemen.
9.
Sluiting
Om 21.50 uur sluit Klazina de vergadering. De volgende vergadering is op:
Donderdag 20 september 2012 om 20.00 uur.

