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Opening
Mededelingen/binnengekomen stukken
Verslag jaarvergadering 18 november 2010
Jaarverslag ouderraad 2010/2011
Financieel jaarverslag 2010/2011
Rondvraag
Sluiting

20.15 uur: Start thema-avond ‘Hoe leer je je puber met geld omgaan?’, met gastspreekster
Marieke Henselmans, hulpverlener, auteur, AD-columnist en bekend van het
televisieprogramma ‘Geen cent te makken’.

1.

Opening
Voorzitter Klazina Meeldijk opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Ze
meldt de afwezigheid van penningmeester Allette Bonnema en heet de heer Mees,
bestuursvoorzitter van de KSH, ook welkom. Ze geeft aan blij te zijn met het aantal
aanwezigen, en dankt de facilitaire dienst voor het extra werk dat is verricht om alles
voor deze avond klaar te zetten.

2.

Mededelingen/binnengekomen stukken
Klazina licht het verloop van de thema-avond en bijbehorende tijdstippen toe.
Er zijn geen binnengekomen stukken.

3.

Verslag jaarvergadering 18 november 2010
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Het zal op de website
van de ouderraad worden geplaatst, waar alle notulen van het afgelopen jaar terug te
vinden zijn.

4.

Jaarverslag ouderraad 2010/2011
Klazina meldt dat Frances Hamp de ouderraad met ingang van dit schooljaar heeft
verlaten. Zij is vanavond helaas niet aanwezig, maar krijgt nog een bos bloemen voor
haar inzet van de afgelopen jaren. Met de komst van Wim Velthuis is de ouderraad
weer compleet. Vervolgens stellen alle aanwezige OR-leden zich kort voor.
Dan het jaarverslag. De ouderraad heeft het afgelopen schooljaar zeven keer
vergaderd, en is weer betrokken geweest bij verschillende activiteiten.
- De Sinterklaasactie maakt al jaren een prominent deel uit van het takenpakket van
de ouderraad. Enthousiaste leerlingen, ouders en personeel zorgen voor een groot
aantal bezoekjes van Sint en/of Pieten aan peuterspeelzalen en scholen. In 2010
bedroeg de opbrengst van deze actie € 1000, een prachtig bedrag dat is geschonken
aan SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) in Cruquius, die erg blij was
met dit gebaar.
- Bij de informatieavond voor ouders van nieuwe brugklassers waren leden van de
ouderraad aanwezig om vragen van ouders te beantwoorden.
- Op de Open Avond en de Open Dag op 28 en 29 januari 2011 was de voltallige
ouderraad duidelijk herkenbaar aanwezig met een eigen kraam. Ouders konden
vragen stellen, en drankjes werden verstrekt.
- Op 29 en 30 juni en op 1 juli 2011 waren er drie diploma-uitreikingen; de ouderraad
werkte zoals elk jaar mee om van iedere officiële uitreiking een feestelijke gebeurtenis
te maken.
- Tijdens de vergaderingen wordt de ouderraad door de schoolleiding geïnformeerd
over zaken die de school betreffen. Van haar kant informeert de ouderraad de
schoolleiding over wat haar, of in bredere zin de ouders, bezighoudt. Zaken die het
afgelopen jaar op de agenda van de ouderraad hebben gestaan, zijn onder andere:
- thema’s voor de jaarvergadering
- het uitvallen van lesuren
- noodzakelijke veranderingen binnen de KSH
De belangrijkste taak van de ouderraad, als intermediair fungeren tussen ouders en
school, is volgens de ouderraad ook dit jaar naar behoren vervuld.

5.

Financieel jaarverslag 2010/2011
Omdat penningmeester Allette door omstandigheden afwezig is, geeft Klazina zelf
toelichting bij het financiële jaarverslag. Alle aanwezigen hebben kopieën van de
jaarstukken op hun stoel kunnen vinden.
- De werkelijke inkomsten van het afgelopen jaar zijn vrijwel gelijk aan wat was
begroot, de werkelijke uitgaven zijn wat lager gebleven. Alleen de post ‘diploma
uitreiking’ was hoger dan begroot, vanwege toegenomen kosten. Voor deze post
is op de begroting 2011-2012 een iets hoger bedrag geraamd.
- De post ‘reservering binnenruimte’ is dit jaar deels besteed aan de aanschaf van
een piano voor in de aula, een deel van het bedrag is nog niet besteed.
- Met de post ‘reservering leerlingenraad’ is een bijdrage geleverd aan het uitgeven
van de schoolkrant, een project van de heer Koekkoek en een aantal leerlingen.
- De post ‘reservering mediatheek’ is het afgelopen jaar besteed aan de aanschaf
van een aantal luisterboeken.

Van de post ‘reserve’ werd voor aanstaande brugklassers een speciale uitgave
van Suske en Wiske aangeschaft; De Sinistere Site, over veilig internetgebruik.
- In november 2011 heeft een kascontrole plaatsgehad, met goedkeuring als
gevolg.
Klazina bedankt Allette voor haar werk als penningmeester en verleent haar décharge
over het boekjaar 2010/2011.
-

6.

Rondvraag
Vraag: Bij scholen in de omgeving zijn de bijdragen die ouders moeten betalen soms
een stuk lager. Hoe kan dat? Rector Kwakernaak legt uit dat dat erg afhangt van
welke kosten er allemaal uit die ouderbijdrage worden betaald. Op sommige scholen
moeten ouders, naast de ouderbijdrage, nog veel zaken apart betalen. Hij zegt toe de
kosten waaruit de ouderbijdrage op de KSH bestaat, in het informatiebulletin te zullen
laten specificeren.
Een andere vraag uit de zaal: waarom is de post ‘reservering aankleding binnen/buitenruimte voor 2011/2012 weer een fors bedrag begroot, terwijl er in 2010/2011
maar weinig aan is besteed? Het antwoord luidt dat de verwachting is dat dit bedrag
in het komende jaar wel besteed zal worden.
Rector Kwakernaak geeft wel aan dat de batenkant van de begroting iets naar
beneden zal moeten worden bijgesteld, het aantal leerlingen waar nu van wordt
uitgegaan (1050) zal iets te hoog zijn.
De heer Kwakernaak bedankt de leden van de ouderraad voor hun werk van het
afgelopen jaar.

7.

Sluiting
Klazina sluit het vergadergedeelte van deze avond af om 19.55 uur, en wijst er op dat
na een koffiepauze om 20.15 uur de thema-avond zal beginnen, met het onderwerp
‘Hoe leer je je puber met geld omgaan?’.

De thema-avond
Na de pauze is het podium voor Marieke Henselmans, die met veel humor het onderwerp
‘Pubers en geld’ behandelt. Dat het onderwerp leeft, blijkt uit de goedgevulde zaal met
ouders. ‘Omgaan met geld’ zou een onderwerp kunnen zijn dat met geheven vingertje wordt
besproken, maar gelukkig pakt Henselmans het heel anders aan. Regelmatig barst de zaal
in lachen uit om de herkenbare situaties die Henselmans op droogkomische wijze schetst.
Ze vertelt hoe ze ooit, in een klein huisje, met een klein kind en een nog kleiner inkomen
moest zien rond te komen, en hoe haar dat prima afging. Toen ze ontdekte dat dat niet voor
iedereen vanzelfsprekend is, besloot ze haar ideeën en tips op te schrijven voor anderen. Zo
werd ze, bijna tegen wil en dank, ‘besparingsdeskundige’.
Haar nieuwste boek gaat over ‘financieel opvoeden’. Grootste misvatting van ouders: we
hebben er toch niets meer over te zeggen. Onzin, zegt Henselmans; dat wat je als ouders
zegt, blijkt meer invloed te hebben dan wat vrienden zeggen, ook al lijkt het soms andersom.
Alle reden dus om de volgende tips direct in de praktijk te brengen:
- Wees niet te vrijgevig, daar leert een kind niet van om met geld om te gaan
(Henselmans: ‘Je stapt toch ook niet naar je baas: ‘mijn geld is op, mag ik nog
wat?’)
- Geef zelf het goede voorbeeld, dat heeft invloed, al blijkt dat soms pas jaren later
- Wees duidelijk; wat mag/moet er van het zakgeld worden gedaan? Hoeveel
zakgeld krijgt je kind? Wanneer wordt dat uitbetaald?
- Geef géén voorschotten of leningen; je kind moet juist leren een hele maand met
zijn geld te doen
- Een valkuil voor veel ouders is dat ze het zielig vinden voor hun kind en dan toch
zwichten. Marieke’s tip: oefen voor de spiegel met ‘nee’ zeggen.

Houd zakgeld niet voor straf in. (Henselmans: ‘Dat zou een mooie boel worden,
als je baas zou zeggen: ‘Deze maand betaal ik je maar eens geen loon.
Misschien volgende maand weer.’)
- Wees bestand tegen bevliegingen van je kind. Noteer eventueel genoemde
verlangens. Zo worden ze officieel, en dat is vaak al genoeg. Blijft een verlangen
bestaan, dan kan er altijd nog iets mee gedaan worden.
- Let op alle veranderingen als je kind 18 wordt; de kinderbijslag stopt, het
kindgebonden budget stopt, de gratis ziektekostenverzekering stopt (maar je kind
heeft wel recht op zorgtoeslag. Die moet worden aangevraagd)
- De handtekening van een 18-jarige is rechtsgeldig; bespreek dus goed met je
kind waar het eventueel zijn handtekening onder zet. Want eenmaal getekend zit
het er aan vast.
Om 21.30 uur is er ruimte voor vragen, en voor het inzien van de verschillende boeken die
Henselmans over dit onderwerp heeft geschreven. Eventueel kunnen uitgaven direct worden
aangeschaft.
-

