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1. Opening
Hans opent de vergadering. Hij heet zowel de ouders, de teamleden als de leden van de
OR welkom op deze jaarvergadering.

2. Huidige samenstelling Ouderraad
Door middel van foto’s van de individuele leden van de OR, stelt Hans hen aan de ouders
voor.

3. Evenementen afgelopen schooljaar
Thema-avond 14 november 2016: Het onderwerp van deze thema-avond was ‘Het
Puberende Brein’ dat door Eveline Crone ingevuld werd. Zij deed dit op een zeer bevlogen
wijze. Zij gaf tekst en uitleg over onderzoek en resultaten naar ontwikkeling van de
hersenen bij pubers. Het was een zeer goed bezochte avond en tevens erg interessant.
Open Dagen 3 / 4 februari 2017: Aan de Open Dag + Open Avond hebben de leden van OR
ook dit jaar weer hun medewerking verleend. Er is een behoorlijk aantal keer informatie
gegeven, zowel over werkzaamheden van de OR zelf als onze ervaringen met de KSH
vanuit de invalshoek als ouders. Daarnaast hebben we hand- en spandiensten verricht
m.b.t. versnaperingen.
KSH Parade 27/28 maart 2017: De KSH Parade was dit jaar grootser ingezet en was
wederom een groot succes. Leerlingen lieten zien wat ze kunnen op verschillende
creatieve gebieden. Vanuit de Ouderraad was er ondersteuning op de avond zelf en
tevens voor het verkrijgen van verscheidene sponsoren voor versnaperingen.
Hierbij speciale dank aan Arenda voor het actief vinden van deze sponsoren en de logistiek
daar omheen.
Thema-avond Opvoeden is Topsport! 10 mei 2017: Voor deze thema-avond was er een
theater collectief ingehuurd die door middel van interactie met de aanwezige ouders vorm
gaf aan het thema van deze avond. Dit vond plaats in de vorm van verscheidene sketches.
De avond werd wederom goed ontvangen; er waren 180 aanmeldingen. Hierbij zaten ook
ouders van groep 8 leerlingen die komend jaar naar de KSH komen. Het interactieve,
sprankelende aspect sprak enorm aan.
Prom Night 30 juni 2017: Na het succes van vorig jaar, vond ook dit jaar weer de Prom
Night plaats. Alle eindexamen leerlingen waren uitgenodigd om in gala kleding naar dit
feest te komen dat op school zelf gehouden werd. Hier is massaal gevolg aan gegeven
door leerlingen waardoor het een zeer geslaagde avond was.
Dit feest werd georganiseerd vanuit de KSH met ondersteuning vanuit de OR op het
gebied van zowel financiën als menskracht.
Diploma uitreikingen 4/5/6 juli 2017: De OR heeft een significante bijdrage geleverd aan
de feestelijkheden rondom de diploma uitreikingen voor MAVO, HAVO en VWO. Met de
school in een feestelijke sfeer brengen, de rode loper uitrollen, een glas champagne
schenken, sjerpen + buttons uitreiken en tot slot aan het einde van de uitreiking zelf de
versnaperingen verzorgen – dat alles hebben de leden met grote inzet gedaan. Met
slagingspercentages van 94% voor MAVO, 89% voor HAVO , 92% voor Atheneum en 100%
voor Gymnasium waren dit wederom zeer feestelijke avonden.

4. Financiële bijdragen vanuit OR
Voor de dit jaar beschikbare financiële ruimte in het OR budget, is gekozen
om de bedragen samen te voegen voor een groot tijdschriften display
voor het decanaat. Op de slide wordt het display getoond.

5. Financieel Jaarverslag 2016-2017
Wim geeft vanuit zijn rol als penningmeester de navolgende toelichting, waarbij hij
opmerkt dat de bestaande budgetstructuur voorgezet is.
Hij licht het volgende toe:
Op grond van nacalculatie volgt nog een verrekening voor de ouderbijdragen, welke
in de begroting 2017-2018 opgenomen wordt. De raming was conservatief. Dit jaar
was de correctie hoog, wat een flinke meevaller is. Procentueel meer ouders hebben
de vrijwillige ouderbijdrage voldaan.
De uitgaven voor reserveringen is samengevoegd t.b.v. het decanaat – aanschaf
display.
Er waren extra uitgaven in de vorm van KSH Parade en Prom Night.
- Ook dit jaar zijn de uitgaven voor de diploma uitreiking ruim binnen budget gebleven.
Hiervoor dank aan Joyce en Esther.
- De enige zgn. dissonant is de besteding Aankleding binnen-/buitenruimte die voor
volgende boekjaar was voorzien, echter waarvoor de nota reeds in dit boekjaar is
binnengekomen. Derhalve is de besteding in dit boekjaar meegenomen.
- Er waren iets hogere kosten van de OR zelf door uitbreiding van het aantal leden.
Voorafgaand aan deze jaarvergadering zijn de boeken in de Kascommissie gecontroleerd
door 2 ouders van leerlingen op de KSH, die zelf geen zitting hebben in de OR. Dit alles is
formeel vastgelegd.
Tijdens deze vergadering vraagt de penningmeester of er op- en/of aanmerkingen zijn op
het financieel jaarverslag 2016-2017; dit is niet het geval zodat décharge verleend wordt
aan de penningmeester voor het financieel jaarverslag 2016-2017.

6.

Aftreden Ouderraadsleden
De volgende Ouderraadsleden treden om verschillende redenen af:
- Hans Nijhuis – voorzitter
- Wim Velthuis – penningmeester
- Arenda Doets
- Marianne Verwij
- Mieke en Robin Zwijnenberg

Benoemen nieuwe Voorzitter + Penningmeester
Het voorstel is om het voorzitterschap ingevuld te laten worden door het duo Petra
Zethof en Mascha van Trier; Seb Goezinnen als nieuwe Penningmeester.
Hans vraagt de vergadering zij hier akkoord mee kan gaan; er komen geen bezwaren
vanuit de zaal, derhalve wordt het voorstel aangenomen.
Tezamen met Hanneke van der Zwet, die de rol van secretaris vervuld, vormen zij het
dagelijks bestuur.

7.

Begroting 2017-2018
De nieuwe penningmeester, Seb, licht de begroting 2017-2018 toe.
De begroting zelf heeft hij in vereenvoudigde vorm weergegeven ten behoeve van de
leesbaarheid.
Seb licht de totale baten en de totale lasten toe. Het verschil tussen deze twee (baten
zijn hoger dan lasten) is nodig i.v.m. de thema-avond aan het begin van het
schooljaar.
Er zijn verder geen vragen over de begroting, derhalve wordt deze akkoord
bevonden.

8.

Aandachtspunten huidige schooljaar
- Een tweede thema-avond op 22 mei 2018; verzorgd door De Brijder Jeugd en
Stichting Meerwaarde;
- Het hebben van commissies is goed bevallen en zal worden gecontinueerd;
- Aan het einde van dit schooljaar zal het aantal OR-leden dalen van de huidige 10
naar 8 leden. Wij zijn dus weer op zoek naar nieuwe OR-leden, bij voorkeur die dit
schooljaar al kunnen meelopen. Dus geeft u op!
- Ons mail adres is: ouderraad@kshcollege.nl

9. Rondvraag
Er zijn geen items voor de rondvraag.
Hans dankt een ieder hartelijk voor zijn/haar komst en belangstelling
voor deze avond, waarna hij het formele gedeelte van de vergadering sluit.
Dhr. Mees richt enkele woorden tot de vergadering en attendeert
daarbij op de ouder klankbordgroep als platform om input te
kunnen geven als ouders.
Dhr. Mees overhandigt een bloemetje en een kleinigheidje aan de
vertrekkende OR-leden als dank voor hun inzet de afgelopen jaren.

Volgende OR-vergadering : dinsdag 9 januari 2018 om 19:30 uur

10. Thema: ‘XTC – Nee, dat doet mijn kind niet’
Nicolette is, met een team van ondersteuners, vanavond aanwezig
om ouders van gebruikers en gebruikers van XTC zelf zich bewust
te laten worden van de gevaren.
Nicolette, de moeder van o.a. Daniëlle, heeft de Stichting Team
Daniëlle opgezet nadat Daniëlle overleden is door gebruik van XTC.
Zij bezoekt scholen om informatie over haar ervaring met haar dochter te delen.
Team Daniëlle heeft een belangrijke missie: bewustwording over de risico’s van
partydrugs onder jongeren zoveel mogelijk vergroten.
Tijdens deze presentatie wordt gesproken over XTC, omdat dit momenteel de meest
gebruikte en onderschatte partydrug lijkt.
Onderwerpen die Nicolette bespreekt:
• Wie ben ik, Nicolette
• Wie was Daniëlle
• Feiten en fabels over XTC, groepsdruk
• Leerlingen en ouders laten nadenken over wat ze gehoord en gezien hebben.
Nicolette maakt hierbij gebruik van twee kaartjes die de aanwezigen invullen. Eén kaartje
wordt aan het begin van de presentatie ingevuld, de andere op de helft van de
presentatie. Ook worden de ‘kusjes van Daan’ besproken en zelf gemaakt. Een voorbeeld
van zo’n kusje is ‘XTC – geen schijn van kans’.
Danielle is Nicolettes oudste dochter; zij was 21 jaar oud toen haar familie op 23 juli 2016
een telefoontje kreeg dat het niet goed met haar ging en zij naar het ziekenhuis moesten
komen.
26 juli 2016 overleed Daniëlle, dit gebeurde na 2,5 dag in het ziekenhuis te hebben
gelegen. Danielle de altijd zo aanwezige kletsende, schreeuwende, energieke, lachende
lawaai papegaai heeft voor een oorverdovende stilte gezorgd. Iedere dag weer wordt zij
gemist, en moeten haar intimi hun plek vinden binnen het verdriet.
De aanwezigen horen het verhaal horen over een jongere waarmee zij hun kinderen
kunnen identificeren. Een jongere die, zoals velen, geen gevaar zag in het gebruik van een
pilletje.
Er worden momenteel projecten opgezet om de ‘kusjes van Daan’ in bushokjes en
treinstations op te hangen.
Tot slot attendeert Nicolette nog op de site www.teamdanielle.nl
Hans dankt Nicolette voor haar zeer indringende verhaal.

