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Agenda
1. Opening
2. Mededelingen/binnengekomen stukken/lief- en leedpot
3. Verslag vergadering 8 juni 2011
4. Financieel verslag
5. Evaluatie diploma-uitreiking
6. Voortgang jaarvergadering 17 november 2011
7. Sint-actie 2011
8. Rondvraag
9. Sluiting + datum bepalen eerstvolgende vergadering (voorstel: woensdag 26 of donderdag 27
oktober 2011)
1.
Opening
Klazina opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.
Mededelingen/binnengekomen stukken/lief-en-leedpot
CQ meldt dat Mariska den Drijver een andere baan heeft gevonden, en na 13 jaar afscheid neemt van
de school. Namens de OR zal een bloemetje worden gestuurd als dank voor alle inzet. Monique
Hallegraaf zal voorlopig haar werkzaamheden overnemen. Mevrouw Daumas heeft haar tweede kind
gekregen. Mevrouw Anastasaki en de heer Logger zijn door ziekte (nog) uit de running, maar CQ kan
wel melden dat alle vacatures op dit moment zijn vervuld. Bovendien meldt zij dat dit jaar voor het
eerst mavo 4-klassen op reis zijn naar Ierland en Marokko.
Klazina meldt de komst van een nieuw OR-lid: de heer Wim Velthuis, wiens dochter op de KSH zit.
Helaas kan hij er vanavond niet bij zijn, maar hij zit vol enthousiasme om zijn steentje bij te dragen
aan de OR.
3.
Verslag 8 juni 2011
Het verslag wordt goedgekeurd en kan op de website worden geplaatst.
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4.
Financieel verslag
Penningmeester Allette licht de cijfers van het afgelopen schooljaar toe. De inkomsten zijn iets lager
geweest dan begroot. De uitgaven zijn ruim binnen de begroting gebleven. De post ‘reservering
mediatheek’ is besteed aan de aanschaf van een aantal luisterboeken, het bedrag dat was gereserveerd
voor de leerlingenraad is naar de schoolkrant gegaan. Aan de post ‘reservering aankleding binnen- en
buitenruimte’ is dit jaar nog weinig uitgegeven. Dat is zonde. Om het bedrag aan iets structureels te
kunnen besteden, zullen de OR-leden voor de volgende vergadering nadenken over mogelijkheden.
Geopperd worden bijvoorbeeld een mediaplein, of het aanbrengen van meer kleur in de school. Wordt
vervolgd.
5.
Evaluatie diploma-uitreiking
CQ is, net als vorig jaar, erg tevreden over de afgelopen diploma-uitreiking. Zij heeft veel positieve
reacties gehoord van zowel docenten als ouders en geslaagden. Het draaiboek dat sinds twee jaar
wordt gebruikt, blijkt een solide basis voor dit evenement. Slechts enkele kleine punten zijn vatbaar
voor verbetering. Zo was de biertap van de firma Emmers geen succes, deze zal komend jaar ergens
anders worden gehuurd. Wel heeft de firma Emmers een creditnota gestuurd als compensatie voor alle
problemen met de tap. Verder kunnen komend jaar beter wat stoelen worden weggehaald na het
officiële gedeelte, zodat ouders en geslaagden zich makkelijker door de aula kunnen bewegen.
Bovendien kunnen de schalen met hapjes dan ook iedereen bereiken. Tot slot was de alcoholvrije
champagne niet denderend; hiervoor in de plaats zal een andere worden aangeschaft.
6.
Voortgang jaarvergadering donderdag 17 november 2011
Dominique zal het jaarverslag 2010-2011 maken en dit rondmailen voor de eerstvolgende ORvergadering. De uitnodigingen aan de ouders zullen nog voor de herfstvakantie worden verstuurd,
zodat ouders ruim de gelegenheid krijgen zich aan te melden en de datum te reserveren in hun agenda.
Dominique zal hiervoor de uitnodiging schrijven en naar school mailen. Dominique zal ook proberen
aandacht in de lokale pers te genereren, door een interview met de spreekster van de avond, Marieke
Henselmans, te maken en rond te sturen naar de plaatselijke kranten.
7.
Sint-actie
Dit jaar zal een beroep worden gedaan op alle OR-leden. Voorzitter Klazina zal namelijk in de week
van de Sint-actie (dinsdag 29 november tot en met maandag 5 december 2011) weinig vrij kunnen
krijgen op haar werk en vraagt daarom alle OR-leden hun beschikbaarheid voor deze dagen zo snel
mogelijk naar haar te mailen, zodat zij een rooster kan maken. Klazina en Dominique hebben
inmiddels met Astrid van der Schee en Ruud Heijer een eerste vergadering gehad over de Sint-actie.
Belangrijkste punten: de tarieven (die wel erg laag waren) zijn iets verhoogd, er zal strenger op de
tijden worden gelet (Sint en Pieten zullen hierover ook beter worden geïnstrueerd) en de betaling zal
anders dan voorgaande jaren geschieden; het verschuldigde bedrag moet van te voren worden
overgemaakt, zodat er niet meer hoeft te worden gewerkt met enveloppen met geld. Er is een eigen
mailadres aangemaakt voor de actie: kshsint@gmail.com. Via dit adres, dat op It’s Learning komt te
staan, kunnen leerlingen zich aanmelden voor de actie.
Verder vraagt Klazina of er duidelijkere afspraken kunnen worden gemaakt wat betreft het lenen van
Pietenpakken en Sintkostuums; bovendien wil zij graag dat alle spullen voor 29 november weer terug
zijn op school. CQ belooft hierover duidelijk te zijn naar betrokkenen toe; Klazina kan aangeven wat
er kan worden geleend, betrokkenen kunnen daar uit kiezen.
Als goed doel is dit jaar gekozen voor OCK (Orthopedagogisch Centrum Kennemerland) Het Spalier
in Santpoort-Noord, dat behandeling, begeleiding en opvang biedt aan kinderen tot 18 jaar die te
maken hebben met psychosociale problemen. Dominique zal contact opnemen met Het Spalier voor
een kennismakingsafspraak. Wie mee wil, is van harte welkom. Ook zal Dominique naar aanleiding
van een bezoek aan Het Spalier een stukje schrijven voor de lokale media.
8.
Rondvraag
Dominique vraagt hoe het staat met de werkzaamheden voor een nieuwe KSH-website. CQ meldt dat
daaraan nog steeds hard wordt gewerkt, maar dat enkele technische tegenvallers voor flinke vertraging
hebben gezorgd.
Romy vraagt zich af hoe de KSH omgaat met het feit dat vanaf 2014 ook eindexamen moet worden
gedaan in het vak ‘rekenen’. CQ geeft aan dat de school daar sinds twee jaar op anticipeert, door in de
brugklas en mavo extra uren taal en rekenen verplicht aan te bieden.
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Allette constateert dat er op school geen aparte lessen in computervaardigheden worden gegeven.
Sommige ouders ervaren dat als lastig; niet ieder kind is bedreven in het maken van bijvoorbeeld een
PowerPointpresentatie. CQ vindt dit een goede opmerking, en gaat bekijken of computervaardigheden
bijvoorbeeld als onderdeel van het vak techniek kunnen worden gegeven.
Margriet meldt een probleem met het cijfericoontje op Magister, maar volgens andere OR-leden is dit
probleem inmiddels al opgelost. CQ zal het nog navragen.
9.
Sluiting en bepaling datum eerstvolgende vergadering
Om 22.03 uur sluit Klazina de vergadering. De datum van de volgende vergadering wordt bepaald op:
Woensdag 26 oktober 2011 om 20.00 uur.

