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Agenda
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Notulen vorige vergadering d.d. 19 april 2017
Actielijst
Mededelingen/lief -& leed pot/binnengekomen stukken en/of email
a. 2e Thema avond
b. Prom Night
Schoolzaken KSH
a. Vakanties schooljaar 2018/2019
b. Verwarming nieuwbouw
c. Planning na toetsweek
d. Dyslexieprogramma
BBQ voor ouders nieuwe brugklasleerlingen d.d. 3 juli
Diploma uitreiking d.d. 4/5/6 juli
Thema Avond tijdens jaarvergadering d.d. nov 2017
Financieel verslag
Rondvraag + sluiting
Datum eerstvolgende vergadering

1. Opening
Hans opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De agenda wordt vastgesteld met inbegrip van de aangedragen items via app.

2. Notulen vorige vergaderingen – 19 april 2017
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd, waarna de definitieve versie in pdfformat op de site kan worden geplaatst.

3.

Actielijst

Nummer
1904-01

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

Actiehouder
Wim

Status
De OR-leden hebben
ingestemd met een bijdrage
van € 350,=. SLUITEN

1904-02

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

Monique

Is gebeurd.
SLUITEN

4. Mededelingen / lief-&leedpot / binnengekomen stukken en/of email
Er zijn geen mededelingen of binnengekomen stukken dan wel email.
Ook zijn er geen items voor de lief- & leedpot.

a. 2e Thema Avond
Het was een goed bezochte avond. Er waren veel ouders van nieuwe brugklas
leerlingen.
Er wordt gediscussieerd over het kunnen enthousiasmeren van ouders van
bovenbouw leerlingen.
b. Prom Night
Dit was wederom een zeer geslaagde avond.
Het schenken van alcohol aan leerlingen ouder dan 18 jaar behoeft nog wel fine
tuning en het geluidsniveau van de muziek was wel hoog. Meer toezicht bij het
uitschenken door de leiding is gewenst. Mark geeft aan dat ter plekke signaleren
hiervan aan de schoolleiding effectief zou zijn geweest.

5.

Schoolzaken KSH

Er is lekkage geweest als gevolg van de warmte.
Esther vraagt of er al een examenlocatie voor komend schooljaar bekend is, waarop Mark
antwoordt dat er volgende week een afspraak met de gemeente hierover is.

a. Vakanties schooljaar 2018/2019
Deze worden morgen de site gezet.

b. Verwarming nieuwbouw
De verwarming in de nieuwbouw staat niet aan; door de zon voelen de radiatoren
warm aan.

c.

Planning na toetsweek
Na de laatste toetsweek zijn er geen lessen meer; er vinden dan les-vervangende
activiteiten plaats.

d. Dyslexie programma
De status quo is dat er keuze is uit een tweetal programma’s. Dit ligt momenteel bij
de dyslexie coördinator. Begin van het komende schooljaar kan daar een
beslissing over genomen worden.

6. BBQ voor ouders nieuwe brugklas leerlingen d.d. 3 juli 2017
De OR zal zichzelf profileren; Hans + Daphny zullen aanwezig zijn.

7. Diploma Uitreiking d.d. 4/5/6 juli 2017
Op 3 juli zal gestart worden met het versieren van de school. Monique geeft aan dat het
handig is om van tevoren met de conciërge Martin te overleggen wat voor hem ook in zijn
schema past. Wim neemt dit ter harte.
Verder is het draaiboek volledig gevuld; Wim mailt zo snel als mogelijk na deze vergadering
betreffende informatie.
ACTIE: 2006-01 Wim mailt ingevuld draaiboek naar OR-leden
Omdat de geslaagden met allerhande spullen op de uitreiking rondlopen, wordt er
geopperd om een tasje uit te reiken. De meningen hierover zijn verdeeld. Arenda zal prijzen
opvragen en deze info per app toesturen; daarna wordt hierover besloten.
ACTIE: 2006-02 Arenda app’ed prijzen tasjes Diploma Uitreiking aan OR-leden
Na een korte discussie wordt besloten alcohol te schenken, waarbij uiteraard de
leeftijdsgrens van 18 jaar gehanteerd zal worden.
De uitreiking voor de afdeling MAVO wordt gesplitst in 2 groepen gezien het aantal
leerlingen.

8. Thema Avond tijdens jaarvergadering d.d. nov 2017
Er wordt gebrainstormd over diverse thema’s, waarbij een diversiteit aan onderwerpen de
revue passeert.
We komen uit bij een onderwerp uit de koker van Brijder / GGD / Meerwaarde, zoals
groepsdruk of een variant op het reeds eerder gehouden gamen.

Arenda gaat informatie hierover opvragen en zal een ieder informeren; input van een ieder
is welkom. In de 1e vergadering van komend schoojaar zullen de OR-leden hierover
beslissen.
ACTIE: 2006-03 Arenda mailt informatie over Thema Avond aan OR-leden
Qua datum wordt gesproken over hetzij dinsdag 14 november hetzij woensdag 15
november; afhankelijk van de jaarplanning KSH én wanneer het betreffende bedrijf kan.
Arenda houdt hierover kontakt met Monique.
ACTIE: 2006-04 Arenda houdt kontakt met Monique inz. exacte datum Thema Avond annex
Jaarvergadering OR

9. Financieel verslag
Wim deelt een update van het Financieel Verslag uit, waarbij hij het volgende opmerkt:
-

De Thema Avond die in november 2017 gehouden zal worden, komt er qua kosten nog
bij; pas daarna wordt het boekjaar afgesloten.
De €350,= t.b.v. de Prom Night moet nog afgeboekt worden.
De vermelde Reservering Decanaat ad € 1.500,= bestaat uit de oorspronkelijke
Reservering Decanaat ad € 500,= én de oorspronkelijke Reservering Aardrijkskunde ad
€ 500,= én de oorspronkelijke Reservering Binnen-/Buitenruimte ad € 500,=.

Verder zijn er geen wijzigingen; we liggen op koers.
10. Rondvraag
Angelique vraagt naar de status van de opvolging op de Sportklas voor HAVO en VWOleerlingen. Mark antwoordt dat er in het 4e jaar opvolging plaats zal vinden in de vorm van
Bewegen Sport Maatschappij (BSM). Dit is voorbereidend op de ALO.
Wim meldt dat de overdracht van het voorzitterschap is aangevraagd; hier zit derhalve
schot in.
Mascha informeert of er nog iets gedaan wordt aan de gemiste lesuren van de klas van haar
kind, die – het vak Muziek daargelaten – substantieel zijn; zij heeft er een overzicht van
bijgehouden.
Mark antwoordt dat het team kijkt naar de inhoud, i.e. de behandelde lesstof; waar het
uiteindelijk toch om draait. Als voorbeeld geeft hij aan dat er een klas was die niet
voldoende aan de inhoud van de lesstof in enig jaar was toegekomen; deze bepaalde klas
kreeg in het jaar erna een extra uur van het betreffende vak aangeboden.
De eerstvolgende vergadering, in het komend schooljaar, wordt vastgesteld op 12
september a.s.

Volgende vergadering: dinsdag 12 september 2017

ACTIELIJST
Nummer
2006-01

Omschrijving
Rondmailen ingevuld draaiboek aan
OR-leden

Actiehouder
Wim

2006-02

Prijzen tasjes Diploma Uitreiking
app’en ter besluitvorming aan ORleden

Arenda

2006-03

Rondmailen informatie Thema
Avond nov2017 aan OR-leden

Arenda

2006-04

Kontakt houden met Monique over
exacte datum Thema Avond, hetzij
14nov hetzij 15nov 2017

Arenda

Status

