Verslag
Datum
Aanwezig

: Vergadering Ouderraad KSH
: 19 april 2017
: Joyce van Dijk
Arenda Doets
Daphny Figge-Paap
Seb Goezinnen
Monique Hallegraeff (namens het team)
Angelique Hogeveen
Esther van der Linden

Afwezig

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

: Jolanda Verbeek

Agenda
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Notulen vorige vergadering d.d. 21 maart 2017
Actielijst
Mededelingen/lief -& leed pot/binnengekomen stukken en/of email
a. KSH Parade
b. Paasviering
Schoolzaken KSH
Prom Night d.d. 1 juni
BBQ voor ouders nieuwe brugklasleerlingen d.d. 3 juli
Diploma uitreiking d.d. 4/5/6 juli
Financieel verslag
Rondvraag + sluiting

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

2. Notulen vorige vergaderingen – 21 maart 2017
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd, waarna de definitieve versie in pdfformat op de site kan worden geplaatst.

3.

Actielijst

Nummer

Omschrijving

Actiehouder

Status

Er zijn geen actiepunten.

4. Mededelingen / lief-&leedpot / binnengekomen stukken en/of email
Er zijn geen mededelingen of binnengekomen stukken.
Ook zijn er geen items voor de lief- & leedpot.
Een vervolg op de email van de vorige vergadering wordt kort aangestipt, waarbij Mark
aangeeft dat de KSH volgens landelijke richtlijnen werkt.

a. KSH Parade
Dit waren wederom weer zeer geslaagde avonden. Dit enorme succes kon mede
worden bereikt door enorme inspanningen van alle betrokkenen, waarbij Arenda in
het bijzonder bedankt wordt.
Ook aan alle deelnemers van de parade worden complimenten uitgedeeld.
Punten ter verbetering worden in de evaluatie van 10 mei a.s. meegenomen.
b. Paasviering
Ook dit was een zeer geslaagde viering. Deze paasviering vormde het startpunt van
de samenwerking tussen de KSH en zusterstad Cebu in de Filipijnen, waarbij
samenhorigheid en verdraagzaamheid belangrijke onderdelen zijn van de
paasgedachte.
5.

Schoolzaken KSH

Wat IRIS aangaat, de directrice van de Kaj Munk gaat binnenkort naar een school in Amsterdam.
Office 365 doet binnenkort z’n intrede.

Er worden al inspanningen verricht voor de organisatie van schooljaar 2017-2018.
De examen trainingen gaan binnenkort van start.

6. Prom Night d.d. 1 juni 2017
Petra + Angelique zijn naar een vergadering ter voorbereiding hiervan geweest.
Petra deelt wat inhoudelijke details met de rest van de OR.

De OR wordt verzocht om 4 personen voor achter de bar; dit levert ter plekke veel
enthousiaste reacties op. Aangezien dit er meer dan 4 zijn, zal hierover op een later
moment in tijd uitsluitstel plaatsvinden.
Wat een financiële bijdrage betreft, dat zou welkom zijn.
Wim zal een voorstel hiertoe aan de OR-leden rondmailen ter besluitvorming, waarna hij
Monique zal informeren.
ACTIE: 1904-01

7. BBQ voor ouders nieuwe brugklasleerlingen d.d. 3 juli 2017
Betreffende ouders worden binnenkort uitgenodigd.
De OR mag zichzelf desgewenst profileren; Hans + Daphny zullen aanwezig zijn.

8. Diploma Uitreiking d.d. 4/5/6 juli 2017
Het draaiboek met de ervaringen van vorige jaren daarin verwerkt, ligt er.
Vanwege de grootte van de MAVO-groep, wordt er gesproken over eventueel splitsen in
een middag- en een avondsessie.
Hans + Joyce + Esther + teamleiders zullen rechtstreeks met elkaar contact hebben over de
organisatie hiervan en de eventuele inzet van leerlingen. Monique zal een eerste afspraak
hiertoe inplannen.
ACTIE: 1904-02

9. Financieel verslag
Wim heeft geen update van het financiële verslag gemaakt, omdat er in de tussentijd geen
wijzigingen hebben plaatsgevonden.
Aangezien er voor de Paasviering geen financiële bijdrage is gedoneerd, kan er nu een
bedrag voor de Prom Night gereserveerd worden.
Verder meldt Wim dat er gestart zal worden met de overdracht van het voorzitterschap.

10. Rondvraag
Alles m.b.t. de Thema-avond van 10 mei a.s. is in principe geregeld; er worden tussen de
150 en 200 personen verwacht.
Als respons op een vraag hierover, wordt bevestigend geantwoord dat het rooster
inderdaad na de meivakantie weer aangepast zal worden.

Volgende vergadering: dinsdag 20 juni 2017

ACTIELIJST
Nummer
1904-01

Omschrijving
Rondmailen aan OR-leden: voorstel
voor financiële bijdrage Prom Night.
Daarna Monique informeren.

Actiehouder
Wim

1904-02

1e afspraak inplannen tussen Hans +
Joyce + Esther + teamleiders t.b.v.
Diploma Uitreiking

Monique

Status

