Verslag
Datum

: Vergadering Ouderraad KSH
: 10 januari 2017

Aanwezig

: Joyce van Dijk
Arenda Doets
Seb Goezinnen
Monique Hallegraeff (namens het team)
Esther van der Linden
Sandra Maerten
Mark Mees (rector)

Afwezig

Hans Nijhuis (voorzitter)
Mascha van Trier
Wim Velthuis (penningm.)
Jolanda Verbeek
Petra Zethof
Hanneke vd Zwet (notulist)

: Daphny Figge-Paap; Angelique Hogeveen

Agenda
1.

Opening

2.

Notulen vorige vergaderingen d.d. 25 oktober + 15 november 2016

3.

Actielijst

4.

Nieuwe voorzitter + nieuwe penningmeester

5.

Mededelingen/lief -& leed pot/binnengekomen stukken/e-mail

6.

Schoolzaken KSH

7.

Open dag / avond d.d. 3 + 4 februari + KSH Parade d.d. 27 + 28 maart

8.

Paasviering d.d. 13 april

9.

Financieel verslag

10. Rondvraag + sluiting

1. Opening
Hans opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Marianne Verweij en Robin & Mieke Zwijnenberg hebben zich teruggetrokken uit de OR.
Hans zal contact opnemen met de ouder die momenteel reserve OR-kandidaat is, om de
huidige interesse voor de OR te peilen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen vorige vergaderingen – 25 oktober 2016 + 15 november 2016
Beide verslagen wordt zonder wijzigingen goedgekeurd, waarna de definitieve versies in
pdf-format op de site kunnen worden geplaatst.

3.

Actielijst

Nummer
2510-01

Omschrijving
Aan OR-leden de lijst met namen per
commissie doorgeven. Inclusief
onderscheid ondersteunen dan wel
organiseren.

Actiehouder
Hans

Status
Is gebeurd. Sluiten.

2510-02

OR-Jaarvergadering inhoudelijk
voorbereiden en rondmailen aan
OR-leden voor evt. op/aanmerkingen

Hans
Wim

Is gebeurd. Sluiten.

2510-03

Bedankje thema-avond regelen

Is gebeurd. Sluiten.

2510-04

Vragen of teamleider brugklassen
contact wil opnemen met voorzitter
OR t.b.v. kerstviering

Wim
Marianne
Monique

2510-05

Met team afspraken maken t.b.v.
voorschot bijdrage OR / schooljaar
2016-2017

Wim
Seb

Voorschot is gestort. Sluiten.

2510-06

Bijschrijving n.a.v. nacalculatie
schooljaar 2015-2016: contact met
Monique Aardse opnemen
Notulen OR van afgelopen paar
maanden staan nog niet op site KSH

Wim

Is gebeurd. Sluiten.

Monique

Inmiddels staan alle
goedgekeurde notulen op de
site. Sluiten.

2510-07

4.

Is gebeurd. Sluiten.

Nieuwe voorzitter + nieuwe penningmeester

Na onderlinge discussie stelt Jolanda zich ter plekke kandidaat als nieuwe voorzitter vanaf
volgend schooljaar, met Joyce als haar rechterhand.
Seb stelt zich formeel kandidaat als nieuwe penningmeester vanaf volgend schooljaar.

Hans zal bovenstaande kandidaturen in een mail rondsturen met het verzoek aan een ieder
om een formeel akkoord. Hij zal hier een deadline qua tijd aan geven, zodat niet alleen het
voorzitterschap, maar ook het penningmeesterschap vlot kan overgaan van de huidige naar
de nieuwe situatie.
ACTIE: 1001-01: Hans

5.

Mededelingen / lief- & leedpot / binnengekomen stukken / email

Er zijn geen mededelingen noch binnengekomen stukken dan wel email.
N.a.v. een beknopte update over het reilen en zeilen van docenten, zal Esther waar nodig actie
nemen vanuit de lief & leedpot.

6. Schoolzaken KSH
Mark informeert over een aantal zaken die de wijze van lesgeven behelzen, w.o. Icad, het
geschiedenisplein op de 1e verdieping, de uitbreiding van het mediaplein, i-momenten voor
bovenbouw op aanvraag + onderbouw via zg. loket en Mediatheek Wise. Over dit laatste
onderwerp wordt de vraag gesteld of het klopt dat leerlingen jonger dan 14 jaar geen Klein
Abonnement kunnen afnemen. Monique zal dit nagaan.
ACTIE: 1001-02: Monique

7. Open dag / avond d.d. 3 + 4 februari 2017
Tijdens deze dag / avond is er een rol voor de OR; vrijdagavond van 7-9pm en zaterdag van
10am-1pm. Er worden enkele details doorgesproken en de volgende commissie gevormd:
Arenda + Seb + Mascha. Wie er wanneer zal zijn; daar wordt nog vorm aan gegeven.
Voorafgaand hieraan vindt de informatie avond voor ouders plaats, en wel op de 25 e.
Tijdens deze avond komen er in de grote aula ook standjes.
KSH Parade d.d. 27+28 maart: Arenda vraagt zich af of hier nog hulp vanuit de OR nodig is.
Monique zal dit nagaan.
ACTIE: 1001-03: Monique

8.

Paasviering d.d. 13 april 2017

Aan de viering van Pasen moet nog invulling worden gegeven. De OR verneemt t.z.t. of er
ondersteuning nodig is.
De actie die hieraan verbonden is, is gelieerd aan de zusterstad van de Haarlemmermeer: Cebu.
Zoals in de lokale bladen ook al te lezen viel, heeft de KSH hierin het ‘estafette stokje’
overgenomen van één van de basisscholen in de Haarlemmermeer.

9. Financieel verslag
Het voorschot bijdrage OR schooljaar 2016-2017 is door school gestort op rekening van de
OR, zie ook actiepunt 2510-05. [post 1]
Aan de rekening bij de Rabobank zijn helaas kosten verbonden. Deze bank is bij onderlinge
vergelijking wel als beste uit de bus gekomen, wat een besparing van €100,= kan opleveren.
[post 2]

Van de € 3.000,= bandbreedte (verschil tussen kolom 3 en 5) is € 2.000,= nog een restant
van schooljaar 2015-2016. We kunnen dit benutten om reserves op te hogen en een 2e
thema-avond te bekostigen.
Seb geeft aan dat hij en Wim een aanzet hiertoe zullen rondmailen ter feedback; tezamen
met de opvolging van het penningmeesterschap.
ACTIE: 1001-04: Seb + Wim

10. Rondvraag
Ten aanzien van de kerstvieringen van de onder- & bovenbouw was qua communicatie en
tijdspad tussen OR enerzijds en het team anderzijds nog veel winst te behalen.
Het is opportuun om reeds tijdens de open dag / avond de datum van de 2 e thema avond
bekend te kunnen maken.
Het promoten van de KSH op alle basisscholen in Badhoevedorp wordt doorgesproken.

Volgende vergadering: dinsdag 21 maart 2017

ACTIELIJST
Nummer
1001-01

Omschrijving
Rondmailen kandidaturen nieuw
voorzitterschap (+ nieuwe
penningmeester) incl. deadline ter
formeel akkoord.
Mediatheekwise: kunnen leerlingen
jonger dan 14 jaar een Klein
Abonnement afnemen?

Actiehouder
Hans

1001-03

Is er hulp vanuit de OR voor de KSH
Parade nodig?

Monique

1001-04

Rondmailen aanzet van de
€ 3.000,= bandbreedte + opvolging
penningmeesterschap

Wim
Seb

1001-02

Monique

Status

