Verslag
Datum
Aanwezig

: Vergadering Ouderraad KSH
: 21 maart 2017
: Joyce van Dijk
Arenda Doets
Daphny Figge-Paap
Monique Hallegraeff (namens het team)
Angelique Hogeveen
Esther van der Linden
Sandra Maerten

Afwezig

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

: Seb Goezinnen

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Notulen vorige vergadering d.d. 10 januari 2017
Actielijst
Mededelingen/lief -& leed pot/binnengekomen stukken en/of email
Schoolzaken KSH
KSH Parade d.d. 27 + 28 maart
Paasviering d.d. 13 april
Prom Night d.d. 1 juni
Financieel verslag
Rondvraag
Verkiezing nieuwe voorzitter; nieuwe penningmeester

1. Opening
Hans opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen vorige vergaderingen – 10 januari 2017
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd, waarna de definitieve versie in pdfformat op de site kan worden geplaatst.
N.a.v. het verslag:
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er nog veel winst te behalen valt op het gebied
van dyslexie. Mark reageert hierop dat in april a.s. een verklankingsprogramma wordt
aangeschaft.
Verbeteringen qua uitvoering m.b.t. de open dag zijn inmiddels opgenomen in het
draaiboek.

3.

Actielijst

Nummer
1001-01

Omschrijving
Rondmailen kandidaturen nieuw
voorzitterschap (+nieuwe
penningmeester)

Actiehouder
Hans

Status
Is gebeurd. Sluiten.

1001-02

Mediatheekwise: kunnen
leerlingen jonger dan 14 jaar een
Klein Abonnement afnemen?

Monique

Tot de leeftijd van 14jr is men
gratis lid. Sluiten.

1001-03

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

Monique

Ja, ondertussen loopt dit al.
Sluiten.

1001-04

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

Wim
Seb

Van de € 3000,= is € 1.300,=
gereserveerd voor de extra
thema-avond; zie ook
agendapunt 9. Laten we
hiervoor in de loop van de
vergaderingen vinger aan de
pols houden. Sluiten.

4. Mededelingen / lief-&leedpot / binnengekomen stukken en/of email
Er is een email binnengekomen van een ouder van een brugklasleerling. De inhoud hiervan
wordt besproken, waarbij Mark het betreurt dat er niet via de toch laagdrempelige routing
van leerling-mentor-teamleider wordt getracht zaken in den minne op te lossen.
Monique brengt de dank over voor de bloemen die voor de uitvaart van Ineke door de OR
zijn geregeld. De familie stelde dit erg op prijs.
Inmiddels zijn er 233 aanmelding voor de brugklassen schooljaar 2017-2018 binnen, wat tot
tevredenheid stemt aangezien dit een stijging is t.o.v. vorig jaar. Het ziet er naar uit dat er
wel 3 VWO-brugklassen kunnen worden gevormd.
Leerlingen hebben misschien gemerkt dat er met enige regelmaat politie op school is. Dit
komt door het programma Veiligheid In en Om School (VIOS), wat door KSH serieus
genomen wordt. Er is tevens goed contact met de wijkagent.
Er is excellentie aangevraagd voor het VWO; komende september krijgen we daar inspectie
voor.
Voor wat betreft de IRIS-paraplu waaronder de KSH valt: er worden nog steeds stappen
gezet waarbij men moet denken aan o.a. proces optimalisatie.

5.

Schoolzaken KSH
a. Stage
Ouders van 5 VWO-leerlingen hebben moeite met de timing van de
beroepsgeoriënteerde stage. De decaan kwam hier slechts 3 weken van te voren
mee en met het feit dat de inhoud beroepsgeoriënteerd was én de duur van de stage
slechts 1 week zou zijn konden bedrijven niet uit de voeten, dit was te kort. Het
verdient voortaan betere voorbereiding dan nu het geval is geweest zodat de inhoud
meer waarde kan hebben.

6. KSH Parade d.d. 27+28 maart 2017
Er is ondertussen veel en goed voorbereid door Arenda, waarvoor dank.
Er wordt gediscussieerd over komende jaren, want dit jaar heeft de rest van de OR-leden
zich niet uit kunnen spreken over het feit dat de hulp vanuit de OR veel meer behelsde dan
voorgaande jaren – waarin OR-leden alleen op de avonden zelf hulp verleenden met hapjes
en drankjes verkopen.
Het event kan aan het begin van het schooljaar vroegtijdig op de agenda gezet worden.
We kunnen ook wachten totdat er vanuit organisatie van de KSH Parade een verzoek komt.

7. Paasviering d.d. 13 april 2017
Inmiddels zijn hier verscheidene initiatieven voor ingediend, waarover komende week
besloten wordt. Mark zal zo snel als mogelijk wat aan de OR laten weten qua ondersteuning
vanuit de OR en een eventuele financiële bijdrage.
Tijdens de vergadering wordt geïnventariseerd wie kan helpen.

8. Prom Night d.d. 1 juni 2017
Aangezien dit event vanuit Amerika is komen overwaaien, heeft de Prom Night als
vanzelfsprekend een Amerikaanse inslag.
Er wordt uitgebreid gesproken over muntjes en polsbandjes inz. aankoop van drankjes. Met
de ervaring van afgelopen jaar meegenomen, wordt dit zo goed als mogelijk ge-managed.

9. Financieel verslag
Van de € 3.000,= bandbreedte (zie vorig verslag) is € 1.300,= voorbestemd voor de tweede
thema-avond [post 3 moet nog worden bijgewerkt]. Voor het restant zullen we de
komende vergaderingen de vinger aan de pols houden. Zie ook actiepunt 1001-04.
Mocht er voor de Paasviering [post 8] geen financiële bijdrage nodig zijn, kunnen we
eventueel een bedrag reserveren voor de Prom Night.

10. Rondvraag
Er worden een tweetal zaken aangekaart, één van huishoudelijke aard en één van
algemene aard. Die van huishoudelijke aard wordt kennis van genomen en was reeds
bekend. Die van algemene aard zal worden opgevolgd door Mark.
Er worden al voorbereidingen getroffen voor de Thema-avond op 10 mei a.s. waar
wederom DNL wordt ingehuurd voor de sessie Opvoeden is Topsport. Het wordt een
interactieve sessie. Qua ruchtbaarheid zal er informatie op de KSH-site en in een
nieuwsbrief komen, wordt men per mail uitgenodigd en worden ouders van de toekomstige
leerlingen schoojaar 2017-2018 uitgenodigd.
Hierna verlaten Mark en Monique de vergadering.
11. Verkiezing nieuwe voorzitter + nieuwe penningmeester
Voorafgaand aan de vergadering had zich 1 persoon en 1 duo aangemeld voor de vacature
van voorzitter. Aangezien al deze personen schooljaar 2017-2018 voor het laatst zitting
hebben in de OR, is het niet opportuun om voor één jaar het stokje over te dragen.
Dat gezegd hebbende, zijn Petra en Mascha bereid gevonden om als duo het
voorzitterschap op zich te nemen vanaf komend boekjaar. Iedereen is hiermee akkoord.
Iedereen is er tevens mee akkoord dat Seb het penningmeesterschap vanaf komend
boekjaar overneemt van Wim.
Formeel begint het nieuwe boekjaar wanneer, tijdens de jaarvergadering, het lopende
boekjaar wordt afgesloten met een décharge.

Volgende vergadering: dinsdag 16 mei 2017

ACTIELIJST
Nummer

Omschrijving

Er zijn geen actiepunten.

Actiehouder

Status

