Verslag:
Datum:

Vergadering Ouderraad KSH
14 mei 2019

Aanwezig:

Mascha van Trier (voorzitter)
Julie van Vliet
Linda van Andel
Seb Goezinnen (penningmeester)
Petra Zethof (voorzitter)
Michael Smit (notulist)

Afwezig:

Eveline Gerrits
Erika Verdonk (afgemeld en gaat stoppen)
Monique Hallegraeff

Daphny Paap
Sandra Maerten
Mark Mees (rector)
Jolanda Verbeek
Angelique Hogeveen

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening + vaststelling agenda
Verslag vorige vergadering d.d. 12 maart 2019
Actielijst
Mededelingen/ lief -& leed pot / binnengekomen stukken / e-mail
Schoolzaken KSH
Thema-avond terugkoppeling
PromNight 12 juni 2019
BBQ 24 juni 2019
Diploma uitreiking 2/3/4 juli 2019
a: alcohol beleid
b: wie schenkt de alcohol
c: overleg met de coördinatoren ter voorbereiding / oa verhuur
10. Financieel verslag
11. Rondvraag + sluiting
1.

Opening
Mascha opent de vergadering. Zij heet de aanwezigen welkom.
Monique Hallegraeff is afwezig en wordt waargenomen door Julie van
Vliet, Mark Mees (rector) zal iets later aanschuiven

2.

Verslag vorige vergaderingen d.d. 12 maart 2019
Er zijn geen opmerkingen over de vorige notulen.
Vrijgegeven voor publicatie.

3.

Actielijst

Nummer Omschrijving
1
Op 8 mei is de themavond. De rekening
van inhuur van het theatergezelschap
DNL kan worden (door)gestuurd naar de
penningmeester van de Ouderraad
2
Boekenkastaanschaf voor de KSH is
akkoord door de ouderraad. De rekening
kan door gestuurd worden naar de
penningmeester van de Ouderraad.
Graag overleggen met Monique Aartsen
3
Daphny merkt op dat de dyslexie klassen
nog niet zijn ingedeeld, hier is
onduidelijkheid over ook onderling
tussen leerlingen en leraren. Nu hebben
zowel dyslexie als niet dyslexie leerlingen
evenveel tijd voor bv een toets.
4
Mascha inventariseert wie er wanneer
meekan helpen met de openavonden
5
Hulp nodig ouderraad met Pasen
6
Bijdrage ouderraad 2018/2019 nog niet
ontvangen.
7
Luistertoets Engels 21/1 12:10 – 16:30.
Tijdfout?
8
Gesprek toekomstige bijdrage voor de
ouderraad Mark en Seb.
4.

Actiehouder
bestuur

Status
Offerte ter
ondertekening
en afronden
aanvraag
Penningmeester Wachten op
(Seb)
rekening

Mark /
Monique

Navragen /
uitzoeken

Mascha

Sluiten

Julie / Monique
Mark

Sluiten
Navragen

Mark

Sluiten

Julie

Afspraak
plannen

Mededelingen/ lief- & leed pot / binnengekomen stukken / e-mail
Binnengekomen stukken:
Geen.
E-mail:
Geen

Lief- & leed pot:
De OR regelt alle noodzakelijkheden voor Lief en Leed gerelateerde zaken
echter vanwege de AVG wetgeving (Algemene verordening
gegevensbescherming) zal de school zorgen dat deze zaken bij de juiste
personen terecht komen, aan de OR worden vanaf ingang wetgeving geen
persoonlijke gegevens meer verschaft.
Daphny geeft aan dat mevrouw Hakin momenteel niet op school is
vanwege ziekte. Vanuit de ouderraad zal Angelique via school haar een
kaartje sturen, en namens de ouderraad wensen we mevrouw Hakin een
voorspoedig herstel.
Mededelingen school (Mark Mees- Rector)
De bouwwerkzaamheden lopen al enige weken zonder noemenswaardige
overlast, tevens gaat de bouw voorspoedig.
1. De nieuwe sporthal van het Spectrum (ook een faciliteit van de KSH)
krijgt vorm en wordt heel mooi, er is zeer goede isolatie en er is heel
veel gedaan op het gebied van geluidmaatregelen qua demping. Het
klimaat moet nog afgeregeld worden momenteel is het er 18.5 graden.
Daarnaast dienen er nog facilitaire zaken zoals schoonmaak geïnitieerd
te worden.
Het Spectrum wordt dit jaar weer gebruikt voor het afnemen van de
examens.

5.

Schoolzaken KSH
Algemeen
Door de nieuwe instroom van circa 416 nieuwe leerlingen zal de KSH gaan
groeien naar een record aantal leerlingen van 1600+. Dit heeft impact
voor de school, er worden 4 nieuwe leslokalen ingericht en zal er een
semipermanente huisvesting komen om alle leerlingen te huisvesten.
Door de toename van het aantal leerlingen zal de school de pauzes in het
nieuwe schooljaar gaan spreiden en verdelen in groepen enerzijds vanuit
veiligheid anderzijds vanuit comfort voor de leerlingen. Ook wordt er
onderzocht of de lesuren aangepast gaan worden naar bijvoorbeeld
blokuren van (2x45min) waarbij leerlingen dus in het zelfde lokaal blijven,
dit geeft rust voor leraar en leerling.
De lokalen biologie, natuurkunde en scheikunde worden verbouwd hier
komt het plein principe (het nieuw leren) zoals deze ook bijvoorbeeld voor
wiskunde al gerealiseerd is.
Er zijn momenteel 18 beschikbare vacatures op de KSH, doordat de KSH
hoog staat aangeschreven melden zich veel stagiaires ter ondersteuning
Ook in het nieuwe schooljaar 2019-2020 wordt het beleid rondom de
Laptops verder uitgebreid naar de 1-2-3 jaar leerlingen.
Er is een veiligheidsprogramma vanuit de gemeente “veilig in school”,
met betrekking tot drank, drugs en criminaliteit. Dit houdt in dat de politie
een preventief beleid voert, vaker in de buurt van scholen zichtbaar zal
zijn, en diverse steekproeven zal houden.
Onderwijsvernieuwing staat hoog op de agenda van de KSH, de wereld
verandert en de wijze van onderwijs zal mee moeten veranderen, denk
hierbij aan vakverdieping, combinaties van vakken en synergie,
vakoverstijgend, meer uitdaging en verzelfstandiging, leerlaren gaan in de
toekomst meer een coach rol vervullen. Daarnaast streeft de school naar
huiswerk op school daar waar leerlingen de support kunnen krijgen die ze
verdienen
De examenweken zijn gestart 219 leerlingen doen examen, MAVO-105,
HAVO-80 en VWO-34 leerlingen.

6.

Thema avond “ Motivatie” Go for It (DNL)
De thema-avond georganiseerd door de ouderraad was een groot succes,
in totaal waren er 146 deelnemers. De grootse van de groep was prima in
relatie tot interactiviteit. DNL heeft de deelnemers verschillende scenario’s
laten zien qua aanpak onder het mom van Demotivatie kan je leren. Het
programma werd op ludieke wijze gepresenteerd, en voor vele
deelnemers ook heel herkenbaar. De ouderraad heeft veel positieve
reacties ontvangen en was zelf ook heel enthousiast over deze thema
avond.

7.

Prom Night d.d. 23 mei 2019
De voorbereidingen zijn getroffen voor de Prom Night. De ouderraad zal
met voldoende mensen aanwezig zijn. De ouderraad zal met name haar
bezetting nemen in het voorzien van drankjes en hapjes. Angelique en Petra
gaan de details afstemmen Julie van Vliet.

8.

BBQ-introductie ouders nieuwe leerlingen 2019-2020
De datum voor de traditionele KSH BBQ is bekend, de ouders van nieuwe
leerlingen worden uitgenodigd om op 24 juni 2019 deel te nemen. De ORzal deze dag ook aanwezig zijn.

9.

Diploma-uitreiking d.d. 2/3/4 juli 2019
Dit jaar doen er 219 leerlingen examen, Mavo betreft de grootste groep
hier worden twee tijdssloten voor gereserveerd, de middag en de avond
van 4 juli. De ouderraad zal alle dagen vertegenwoordigd ter ondersteuning
voor de hapjes en drankjes. Er zal tijdens de diploma-uitreiking alcohol
geschonken worden. Julie van Vliet zal het een en ander nog afstemmen
met de OR, voor de voorbereiding en eventuele huur van de tap installatie,
Julie gaat dit jaar de versnaperingen via AH gaan bestellen.
De Ouderraad heeft een planning gemaakt voor de juiste bezetting op alle
dagen.

10. Financieel verslag
Geen bijzonderheden.
Er staat nog steeds en al best geruime tijd nog een vraag open van het
aantal leerlingen (2018-2019) en hebben we nog geen bijdrage van de
ouderraad ontvangen. Er wordt een afspraak gepland.
11. Rondvraag + sluiting
1. Mark Mees geeft aan dat hij de werkzaamheden en ondersteuning van
de ouderraad onmisbaar vindt voor de school. De ouderraad kan de
school advies geven zonder dat zij natuurlijk invloed hebben op beleid.
Daarnaast wil Mark de ouderraad veel meer betrekken in de school en
ook onderdeel wil laten zijn excursies ect.., dit naast de reguliere zaken
waar de ouderraad op dit moment al bij betrokken is.
2. De ouderraad zoekt voor he nieuwe school jaar 2019-2020 nog nieuwe
leden voor de ouderraad (2-3 ouders) daarnaast zoekt de ouderraad
ouders die niet willen deelnemen aan de vergaderingen van de
ouderraad maar wel wil ondersteunen bij activiteiten. Mensen kunnen
zich aanmelden via de KSH, graag wel aan te geven waar ze aan willen
deelnemen.
3. De ouderraad is op zoek naar een notulist voor verslaglegging van de
vergaderingen.
Mascha bedankt iedereen hartelijk voor zijn/haar komst en belangstelling
voor deze avond / vergadering.
Note:
Mark Mees geeft aan dat er momenteel bij stichting Iris een vacature
beschikbaar is voor een “secretaresse directie bestuursvoorzitter” 32 uur
(0.8 FTE) De locatie is Heemstede.
IRIS is een actieve, professionele stichting in het christelijk voorgezet onderwijs, in het zuiden van NoordHolland. Bij IRIS zijn zeven middelbare scholen aangesloten. Scholen met een eigen identiteit en uniek
profiel die samen met zo’n 840 medewerkers het onderwijs voor meer dan 7100 leerlingen verzorgen.

Volgende OR-vergadering : dinsdag 18 juni 2019 om 19:30 uur
Openstaande actiepunten na dit overleg: zie volgende pagina

Openstaande actiepunten na dit overleg zijn:

Nummer
1 (15/10)

2 (8/1)
3(12/3
4 (12/3)

5 (12/3)

Omschrijving
Boekenkastaanschaf voor de KSH is
akkoord door de ouderraad. De rekening
kan doorgestuurd worden naar de
penningmeester van de Ouderraad.
Graag overleggen met Monique Aartsen
Bijdrage ouderraad 2018/2019 nog niet
ontvangen.
Gesprek toekomstige bijdrage voor de
ouderraad Mark en Seb. Was gepland
maar geannuleerd.
Jolanda geeft aan dat er heel veel
opdrachten/ werkstukken gemaakt
moeten worden “te veel”. Vaak ook nog
eens geen feedback van de leraar.
Monique geeft aan dat dit met de
mentor besproken moet worden.
(MAVO-4)
Jolanda geeft aan dat leraren soms
proefwerken verplaatsen. Hierdoor kan
het zijn dat er op 1 dag te veel S.O en of
PW. Zijn. Kan een leraar niet magister
raadplegen om dit beter te plannen.
Monique geeft aan dat magister
beperkingen heeft.

Actiehouder
Penningmeester
(Seb)

Status
Wachten op
rekening

Mark

Navragen

Julie

Afspraak
opnieuw
plannen
Navraag /
uitzoeken

Mark / Monique

Mark / Monique

Navraag /
uitzoeken

