Verslag
Datum
Aanwezig

: Vergadering Ouderraad KSH
: 19 juni 2018
: Joyce van Dijk
Seb Goezinnen (penningmeester)
Monique Hallegraeff (namens het team)
Sandra Maerten
Mark Mees (rector) + secr.

Afwezig

Daphny Paap
Mascha van Trier (vz)
Jolanda Verbeek
Petra Zethof (vz)
Hanneke vd Zwet (notulist)

: Monique Hallegraeff, Esther van der Linden

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Opening + vaststelling agenda
Notulen vorige vergadering d.d. 15mei2018
Actielijst
Mededelingen/lief -& leed pot/binnengekomen stukken en/of email
Schoolzaken KSH
a. Tweede thema-avond afgelopen 22 mei
b. Prom Night vorige week
BBQ ouders van nieuwe brugklas leerlingen 2 juli 2018
Diploma-uitreiking d.d. 10 + 11 + 12 juli 2018
Thema-avond d.d. nov2018 - potentiële thema’s doornemen
Financieel verslag
Rondvraag + sluiting

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

2. Verslag vorige vergadering d.d. 15mei2018
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd, waarna de definitieve versie in pdf-format op
de site kan worden geplaatst.

3. Actielijst
Nummer
Omschrijving
15mei-01
Teamleiders vragen kontakt met
Joyce op te nemen ivm diploma
uitreiking

Actiehouder
Monique

Status
Is gebeurd. Elke teamleider zal
proberen 3 leerlingen te
charteren om te helpen.
SLUITEN

15mei-02

Percentage leerlingen >18jr tijdens
Kerstgala ivm alcohol schenken

Mark

Loopt nog

15mei-03

Exacte datum BBQ ouders nieuwe
brugklas leerlingen

Monique

2 juli 2018.
SLUITEN

4. Mededelingen / lief-&leedpot / binnengekomen stukken en/of email
Er zijn geen mededelingen dan wel binnengekomen stukken en/of email.
Items voor de lief- & leedpot worden doorgesproken, zodat waar nodig actie kan worden
genomen.

5. Schoolzaken KSH
Voor alle 3 de secties hoopt het team uiteindelijk uit te komen op 90% geslaagde
leerlingen; dit is momenteel afhankelijk van de herexamens. Deze percentages zijn helaas
lager dan voorgaande jaren. Het team is al bezig met een scala aan verbeteracties op touw
te zetten.
Marc informeert dat er wordt gewerkt aan Werkgroep Onderwijs Vernieuwing (WOV) wat
een 2-jaren plan is; dat leerlingen van het 1e +2e leerjaar volgend schooljaar een device
krijgen en dat de KSH onderdeel is geworden van Regionaal Opleidingsschool A’dam
(ROSA). Dit laatste zorgt er in de praktijk voor dat er meer stagiaires zullen zijn.
a. Tweede thema-avond afgelopen 22 mei
Ondanks het goede gevoel tijdens de voorbereiding en het prettige contact met
Meerwaarde was dit helaas verre van een geslaagde avond. De intentie is om
volgende keer wederom een spetterende en interactieve sessie te organiseren waar
we graag budget voor uittrekken.
b. Prom Night vorige week
De alcohol-uitgifte was beter geregeld dan vorig jaar. Het niveau van het geluid werd
als erg hard door de leden van de OR ervaren. Het feest kwam wat laat op gang.
Al met al was het een geslaagd feest.

6.

BBQ ouders van nieuwe brugklas leerlingen d.d. 2 juli 2018
Oorspronkelijk was de planning dat er 1 á 2 OR-leden aanwezig zouden zijn ter werving
van nieuwe OR-leden. Maar misschien is dit niet eens nodig want op het aanmeld
formulier voor nieuwe ouders kan men aangeven dat men wil helpen. Dit hebben een
aantal ouders gedaan. Nu is het wel zaak daar opvolging aan te geven. Mark zal dit

nagaan. ACTIE: Mark zal nagaan of en zo ja welke ouders op het aanmeld formulier
hebben aangegeven bereid te zijn om te helpen.

7.

Diploma uitreiking d.d. 10/11/12 juli 2018
10 juli: VWO – ’s avonds / 35 leerlingen + 100 gasten
11 juli: HAVO – ’s avonds / 80 leerlingen + 200 gasten
12 juli: MAVO – ’s middags + ’s avonds / 110 leerlingen + 240 gasten
Ondertussen is de commissie opgestart en is er contact geweest met de teamleiders
van alle 3 de secties. Elke teamleider zal proberen 3 leerlingen uit zijn/haar sectie te
charteren voor hulp. Op 6 juli gaat (een deel van) de commissie naar de Makro om
houdbare spullen in te slaan. De planning van wie/wat/waar is rond; Jolanda zal deze
planning naar een ieder app-en.
ACTIE: Jolanda appt planning rondom diploma-uitreiking naar een ieder

8.

Thema-avond d.d. nov2018
Seb heeft informatie over ‘Omdenken’ die hij mondeling deelt. Hier hangt een
prijskaartje aan van € 5.000,=. Echter, dit is wel een garantie voor een spetterende én
interactieve sessie.
Er wordt gediscussieerd over het besteden van beschikbaar budget aan in totaal één
thema-avond gedurende het komende schooljaar. Een ieder is het erover eens dat die
dan wel in mei plaats zou moeten vinden zodat ouders van nieuwe brugklas leerlingen
wederom uitgenodigd kunnen worden.
Dat zou inhouden dat de jaarvergadering dan niet gecombineerd zou worden met een
thema-avond. De suggestie wordt geopperd om de jaarvergadering in digitale vorm te
gieten maar dat is niet haalbaar gezien de décharge die gevraagd dient te worden aan
ouders voor de penningmeester. Wat wel mogelijk is, is om de jaarvergadering te
combineren met een reguliere OR-vergadering; ouders kunnen dan uitgenodigd
worden voor de jaarvergadering, waarna alleen de OR-leden daarna een reguliere ORvergadering houden. Hier is een ieder het mee eens. Wel dienen we dit alles nog met
Monique te toetsen voor de goede orde.
Ten slotte oppert Mark nog dat het ook tot de mogelijkheden behoort om de
jaarvergadering te combineren met een informatieve, kosteloze sessie aangaande de
digitale ontwikkelingen op school waar het leerlingen betreft.
ACTIE: Met Monique toetsen: één spetterende, interactieve thema-avond in mei
2019 + combineren jaarvergadering met reguliere OR-vergadering dan wel met een
sessie qua digitale ontwikkelingen op school waar het leerlingen betreft

9. Financieel Verslag
Seb meldt dat de enige wijzigingen t.o.v. vorige keer zijn:
- De sjerpen t.b.v. de diploma uitreikingen zijn bij de Hema besteld;
- Er zijn bloemen + cadeaubonnen gekocht voor de afgelopen thema-avond.
Verder zijn er geen wijzigingen.

10. Rondvraag + sluiting
Mascha zal een voorstel voor vergaderdata schooljaar 2018-2019 op de mail zetten
alsmede een datumvoorstel voor een afsluitend etentje in september a.s. met daarbij een
aantal restaurant mogelijkheden zoals genoemd zijn in de vergadering.
Aangekaart wordt dat leerlingen die momenteel in het 2e leerjaar zitten een sportdag
midden in de toetsweek hebben. Tijdens discussie hierover blijkt dat de toetsweek
verschoven is waardoor dit nu samenvalt; wat natuurlijk niet de bedoeling kan zijn.
Mark gaat dit oppakken.
ACTIE: Mark pakt op: sportdag die nu midden in toetsweek valt
Aangekaart wordt dat i.v.m. uitval docent GS van HAVO2 de cijfers van het ingeleverde SO
+ PO door betreffende leerlingen nog steeds niet op Magister staan. Mark geeft aan dat
Monique hier reeds mee bezig is.
Door genoemde uitval hebben leerlingen veel contacturen / lesstof gemist. Dient dit
bijgespijkerd te worden in komend leerjaar? Mark neemt dit mee en dankt voor het
vestigen van zijn aandacht hierop.
ACTIE: Mark checkt + neemt zonodig actie: dient gemiste lesstof / contacturen GS van
HAVO2 bijgespijkerd te worden in schooljaar 2018/2019?
Aangekaart wordt dat een enkele docent zo af en toe in de klas een spelelement inzet om
leerlingen te prikkelen tot prestatie waarbij een enkele leerling procentpunten bij een toets
kan sprokkelen; echter, niet elke leerling heeft de capaciteit om genoemd procentpunt erbij
te kunnen sprokkelen. Mark stelt voorop dat hij het zeer positief vindt dat docenten
leerlingen prikkelen tot prestatie. Echter, het is natuurlijk niet de bedoeling dat hiermee
cijfers in het geding zijn.

Volgende vergadering: dinsdag 11 september 2018

ACTIELIJST
Nummer
15mei-02

Omschrijving
Percentage leerlingen >18jr tijdens
Kerstgala ivm alcohol schenken

Actiehouder
Mark

19jun-01

Nagaan of en zo ja welke ouders op
het aanmeld formulier hebben
aangegeven bereid te zijn om te
helpen (potentiële nieuwe OR-leden)

19jun-02

App-en naar een ieder: planning
rondom diploma-uitreiking
(wie/wat/waar)

Jolanda

19jun-03

Met Monique toetsen: één
spetterende, interactieve themaavond in mei2019 + combineren
jaarvergadering met reguliere ORvergadering dan wel met een sessie
qua digitale ontwikkelingen op
school waar het leerlingen betreft

Petra
+
Mascha

19jun-04

Oppakken: sportdag die nu midden
in toetsweek valt

Mark

19jun-05

Checken + zonodig actie
ondernemen: dient gemiste lesstof /
contacturen GS van HAVO2
bijgespijkerd te worden in schooljaar
2018/2019?

Mark

Mark

Status

