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Mascha van Trier (voorzitter)
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Linda van Andel
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Petra Zethof (voorzitter)
Michael Smit

Afwezig:

Eveline Gerrits

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

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

Opening + vaststelling agenda
Verslag vorige vergadering d.d. 14 mei 2019
Actielijst
Mededelingen/ lief -& leed pot / binnengekomen stukken / e-mail
Schoolzaken KSH
Promnight terugkoppeling 23 mei 2019
BBQ 24 juni 2019
Diploma uitreiking 2/3/4 juli 2019
a: overleg coordinatoren
b: teamindeling
c: versnaperingen budget
9. Thema avond overleg 1 of 2x per jaar – potentiele thema’s doornemen
10. Financieel verslag
11. Rondvraag + sluiting
1.

Opening

Mascha opent de vergadering. Zij heet de aanwezigen welkom.
Geeft het woord aan Angelique die meedeelt dat zij na dit jaar gaat stoppen met de
OR. Zij heeft een nieuwe baan als BPO op het KSH. Zij zal nog wel helpen met de
diploma uitreiking.

2.

Verslag vorige vergaderingen d.d. 14 mei 2019

Er zijn geen opmerkingen over de vorige notulen.
Vrijgegeven voor publicatie.
3.

Actielijst

Nummer
1 (15/10)

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

4.

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)
Mark geeft aan dat dit besproken is.
Daphny merkt op dat dit voor HAVO 3
nog niet te merken is
De PO’s bovenbouw zijn volgend jaar
aangepast, 1 in het jaar voor het examen
en 3 in het examenjaar.

Actiehouder
Penningmeester
(Seb)

Status
Rekening is
ontvangen,
punt sluiten

Mark

Is ontvangen,
punt sluiten
Nieuwe
afspraak is
gemaakt
Navraag /
uitzoeken

Julie
Mark / Monique

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.
Monique geeft aan dat mevrouw van der Raadt 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 van der Raadt een voorspoedig herstel.
De lief en leed pot zal in het nieuwe jaar worden overgenomen door Daphny.
5.

Schoolzaken KSH
Algemeen

Geslaagden:
85% MAVO
85% HAVO
83% VWO
Na de herexamens hopen we dat dit voor MAVO en HAVO boven de 90% zal
uitkomen. Voor VWO is dit lastiger (door het beperkt aantal examenkandidaten)
Gesplitste pauzes:
Op dit moment zitten we in de testfase, het is wel al duidelijk dat er veel meer rust is
in de school tijdens de pauzes. Er is meer plek voor de kinderen bij de tafels en ook de
wachtrij bij de kantine is veel korter.
Wel wordt opgemerkt als je de 2e pauze vroeg hebt en t/m het 8e uur les hebt dat de
laatste 4 uur dan wel erg zwaar zijn.
Ook als je een ander profiel hebt gekozen dan je vrienden/vriendinnen dan kan het
zijn dat je niet meer gelijk pauze hebt.
Mark neemt dit mee

KSH rookvrij:
Vanaf september 2019 wordt de KSH een rookvrije school. Dit betekent dat er naast
dat er in de school niet gerookt mag worden ook in een straal van 500 mtr niet
gerookt mag worden. Het is nog wel de vraag hoe de gemeente dit gaat handhaven.
Verbouwing:
Over 3 weken wordt begonnen met de verbouwing van de lokalen biologie,
natuurkunde en scheikunde in de oudbouw. Hier komt het plein principe (het nieuw
leren) zoals deze ook bijvoorbeeld voor wiskunde al gerealiseerd is. Dit zal in
september gereed zijn.
Onderwijsontwikkeling:
Voorwaardenscheppend onderwijs; hiervoor zullen o.a. de lesuren worden aangepast
naar 45 min met blokuren (2x45min). De leerlingen zullen dus in hetzelfde lokaal
blijven, dit geeft rust voor zowel leraar als leerling.
Dit geeft de leerkracht de mogelijkheid om eerst een stuk uitleg te geven en hierna de
kinderen zelfstandig met deze stof te laten oefenen. Als iedereen akkoord is zou het
kunnen dat dit al in het nieuwe schooljaar ingaat.
Tevens wil de school het meer mogelijk maken dat de kinderen hun huiswerk op
school maken ipv thuis.
6.

Prom Night d.d. 23 mei 2019

De promnight was een succes, het was wel wat minder druk dan vorig jaar.
7.

BBQ-introductie ouders nieuwe leerlingen 2019-2020

Dit jaar zijn er 3 punten waar eten en drinken gehaald kan worden zowel binnen als
buiten.
Jolanda geeft aan dat in de brief niet duidelijk is vermeld dat de mensen kunnen
blijven eten. Er wordt gesproken over een hapje en een drankje. Monique zal dit
bespreken.
Jolanda en Seb zullen namens de ouderraad aanwezig zijn bij de barbecue.

8.

Diploma-uitreiking d.d. 2/3/4 juli 2019

De Ouderraad heeft een planning gemaakt voor de juiste bezetting op alle dagen ter
ondersteuning voor de hapjes en drankjes.
En we gaan ervan uit dat er leerlingen komen helpe.
19 juni heeft Petra overleg met de coordinatoren, zij zal hierna de OR informeren o.a.
over het aantal geslaagden.
De drank is al geregeld door Seb.
Besloten wordt dat de hapjes geregeld gaan worden door Aisha. Hier zijn uiteraard
kosten aan verbonden maar we hebben voldoende budget. Hiernaast hebben we te
weinig mensen en tijd om het zelf te doen.
Op 2 en 3 juli graag aanwezig zijn om 18.00 uur, op 4 juli om 15.00 uur
9.

Thema avond

Monique geeft aan dat ze graag een thema avond zou willen aan het begin van het
schooljaar over cyberpesten. Hier heeft de school vaak mee te maken en extra
aandacht hiervoor bij de ouders kan helpen.
Dit zou gecombineerd kunnen worden met de jaarvergadering.
Monique en Mascha gaan dit oppakken.
Een 2e thema avond zou dan weer in mei gehouden kunnen worden. Mark geeft aan
dat bij het HVC een thema avond over drank en drugs is geweest wat een groot
succes was.
Dit wordt genoteerd als aktiepunt voor het volgend schooljaar
10. Financieel verslag
De ouderbijdrage is gestort en de kasten zijn betaald. DNL had een klein foutje
gemaakt maar dit is ondertussen ook hersteld (terugbetaald) . Verder geen
bijzonderheden.
11. Rondvraag + sluiting
1) Daphny geeft aan dat de meivakantie van een do t/m een do is. Mark
antwoord dat dit klopt, de meivakantie is van 23 april t/m 6 mei
2) Sandra vraagt wat het beleid is nav zomerschool.
Monique legt uit dat het cijfer een indicatie is en dat er in overleg met de
vakdocent gekeken wordt of extra les nodig/nuttig is.

Er is een leerling gevraagd voor zomerschool terwijl het gemiddelde voor dat
vak een 6,9 is.
Aangeraden wordt dit te overleggen met de mentor wat de reden van de
zomerschool is.
Als leerlingen zelf graag willen dan kunnen ze dit aangeven bij de mentor die
het vervolgens bespreekt met de vakdocent.
3) Mascha heeft een verzoek om een ouder ontvangen voor de vergadering van
het samenwerkingsverband (Amstelland en de Meerlanden) op 2 juli. Het gaat
over passend onderwijs. Jolanda kan en wil het ook doen.
4) Het afsluitend OR etentje zal op een dinsdag worden gepland. Mogelijke data
volgen
5) De ouderraad is op zoek naar een notulist voor verslaglegging van de
vergaderingen. Tijdens de bbq moet hier specifiek om gevraagd worden. Petra
zal de ouder die zich al had opgegeven benaderen of zij nog wil.
Mascha bedankt iedereen hartelijk voor zijn/haar komst en belangstelling
voor deze laatste OR vergadering van dit schooljaar. We zien elkaar nog bij de
diploma uitreiking.
Volgende OR-vergadering : nieuwe schooljaar
Nieuwe data voor schooljaar 2019 – 2020 wordt na overleg KSH nog bepaald
Openstaande actiepunten na dit overleg: zie volgende pagina

Openstaande actiepunten na dit overleg zijn:

Nummer
1 (12/3)

3 (18/6)
4 (18/6)

Omschrijving
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)
Mark geeft aan dat dit besproken is.
Daphny merkt op dat dit voor HAVO 3
nog niet te merken is
De PO’s bovenbouw zijn volgend jaar
aangepast, 1 in het jaar voor het
examen en 3 in het examenjaar.
Feedback mbt aangepaste pauzes
meenemen in evaluatie
Eten bbq bespreken met Linda
Thema avond cyberpesten

5 (18/6)
6 (18/6)
7 (18/6)

2e thema avond 2020 – drank & drugs?
Data OR etentje rondmailen
Ouder contacten voor OR

2 (18/6)

Actiehouder
Mark / Monique

Mark
Monique
Mascha en
Monique
Allen
Mascha
Mascha

Status
Navraag /
uitzoeken

