Verslag
Datum
Aanwezig

: Vergadering Ouderraad KSH
: 11 September 2018
: Monique Hallegraeff
Seb Goezinnen (penningmeester)
Monique Hallegraeff (namens het team)
Sandra Maerten
Mark Mees (rector) + secr.
Nieuwe leden:
Linda van Andel
Laura Oprea

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

Daphny Paap
Mascha van Trier (vz)
Jolanda Verbeek
Petra Zethof (vz)
Esther van der Linden
Michael Smit
Erika Verdonk

: Joyce van Dijk, Hanneke vd Zwet

Opening + vaststelling agenda
Verslag vorige vergadering d.d. 19 juni 2018
Actielijst
Onderlinge takenverdeling i.v.m. wisseling leden
Mededelingen/ lief -& leed pot / binnengekomen stukken / e-mail
Schoolzaken KSH
Thema-avond d.d. nov2018 – potentiële thema’s doornemen
Jaarvergadering d.d. nov2018
Financieel verslag
Datums volgende vergaderingen
Rondvraag + sluiting

1. Opening
Mascha opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4 nieuwe leden: 3 zijn later aangeschoven i.v.m. brugklas mentor-ouderavond
2. Verslag vorige vergadering d.d. 19 juni 2018
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd, waarna de definitieve versie in pdf-format op
de site kan worden geplaatst.
3. Actielijst
Nummer
Omschrijving
15mei-02
Percentage leerlingen >18jr tijdens
Kerstgala ivm alcohol schenken
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)

Actiehouder
Mark
Mark

Status
Laten staan voor schooljaar
2018/2019
Is gebeurd
Sluiten

19jun-02

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

Jolanda

App is naar iedereen
verstuurd
Sluiten

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

Is getoetst. Er komt één
spetterende, interactieve
thema-avond in mei2019.
Volgende vergadering
uitzoeken welke.

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
Monique

Open: 9 oktober besluit
nemen
Is gewoon zo gebleven
Sluiten
Is besproken, maar was geen
antwoord.
Open: Monique gaat dit
navragen

4. Onderlinge takenverdeling i.v.m. wisseling leden
Aangezien er 3 leden vetrekken, dient er nieuwe taakverdeling te komen
Lief- & Leed
:
Angelique
Jaarvergadering
:
Petra + Mascha + Seb
Thema-deel Jaarvergadering
:
dit jaar niet
Kerst/Pasen
:
Sandra + Daphny + Seb
Open Dagen
:
Seb + Mascha + Petra
2e Thema-avond
:
Mascha
BBQ brugklas ouders
:
wie wil en kan
Prom Night
:
Angelique + Petra + Jolanda
Diploma Uitreiking
:
Jolanda + Petra + Seb
Nieuwe mensen kunnen later nog toegevoegd worden.
5. Mededelingen / lief-&leedpot / binnengekomen stukken en/of email
Er zijn geen mededelingen dan wel binnengekomen stukken gekomen.
Items voor de lief- & leedpot en email zijn doorgesproken, zodat waar nodig actie kan
worden genomen.
6. Schoolzaken KSH
School is bezig met het uitrollen van de operationele zaken m.b.t. ICT problemen.
Volgend schooljaar anders doen, bij het uitrollen van volgende klassen.
Mark heeft aangegeven dat dit schooljaar in het teken staat van onderwijsvernieuwing.

Mark heeft aangegeven dat de gemeente heeft aangegeven dat de Sporthal pas klaar zal
zijn voorjaar 2019 en niet zoals afgesproken oktober2018. Hij heeft woensdag 12
september een gesprek met de gemeente ambtenaar hierover, wat de mogelijkheden zijn
voor het gymmen van de school, na de herfstvakantie.
7. Thema-avond d.d nov2018 - potentiële thema’s doornemen
Geen thema avond in november2018. Maar een grote thema avond in mei2019 met
nieuwe aankomende brugklas ouders.
Er waren al wat ideeën en brochures.
Actie: Mascha stuurt iedereen een mail met ideeën die er al binnengekomen zijn.
Op 9 oktober beslissing nemen welke thema het gaat worden.
8. Jaarvergadering d.d. nov2018
In de jaarplanner staat dinsdag 13 november van 19:30 t/m 21:00 uur.
Er is geen thema avond gepland, alleen een openbare OR.
Actie: Mascha gaat contact opnemen met Ingrid i.v.m. inschrijvingen voor de
jaarvergadering.
9. Financieel Verslag
Budget van schooljaar 2017/2018 is besproken, dit als voorbereiding alvast op de
jaarvergadering van dinsdag 13 november. Er zit een verschil in.
Seb gaat hier naar kijken. Er dient een nieuwe afspraak gemaakt te worden om een power
point te maken.
10. Datums volgende vergaderingen
• Dinsdag 09 oktober
• Dinsdag 13 november geen thema avond, wel OR
• Dinsdag 08 januari
• Dinsdag 12 maart
• Dinsdag 14 mei
• Dinsdag 18 juni
11. Rondvraag + sluiting
Er is uitleggegeven over wat de OR precies inhoud.
Jolanda heeft aangegeven dat er gekeken moet worden, om de MAVO diploma uitreiking
niet meer op de donderdag middag te doen. Aangezien er te weinig mensen zijn en er is te
weinig tijd.
Actie: Mark/Monique uitzoeken wat de mogelijkheden zijn
Mascha had nog vraag over het OR geld voor besteding van de Decanaten
Actie: Monique gaat navraag doen
Mascha heeft aangegeven dat Petra, Seb en zij een afspraak moeten maken voor de
jaarvergadering om een power point te maken. Actie: overleg moet ingepland worden

Volgende vergadering: dinsdag 09 oktober 2018
Notulist: Angelique Hogeveen

ACTIELIJST
Nummer
15mei-02

Omschrijving
Percentage leerlingen >18jr tijdens
Kerstgala ivm alcohol schenken

Actiehouder
Mark

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-05

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

Mark

11Sep-01

Mail sturen OR leden ideeën thema
avond mei2019.
Besluit nemen welk thema het
wordt.

Mascha

11Sep-02

Ingrid contacteren i.v.m.
inschrijvingen jaarvergadering.

Mascha

11Sep-03

Uitzoeken uitreiking MAVO verdeeld
over 2 dagen?

Mark
Monique

11Sep-04

Navraag doen i.v.m. decanaten

Monique

11Sep-05

Overleg inplannen inzake
jaarvergadering

Mascha
Petra
Seb

Status

