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1.

Opening + vaststelling agenda
Verslag vorige vergadering d.d. 3 maart 2020
Actielijst
Mededelingen/ binnengekomen stukken / e‐mail
Schoolzaken KSH
 1,5 meter school t/m eind schooljaar 2019‐2020
 Schooljaar 2020/2021
BBQ ouders nieuwe leerlingen d.d. 22 juni 2020
Diploma uitreiking d.d. ma. 29 (Havo), di. 30 juni (vwo) en woe. 1 juli 2020 (Mavo;
middag en avond)
 Hoe en wat ivm verhuur – teamoverleg
 Team indeling
 Budget: Aisha
Thema avond overleg volgend schooljaar
Financieel verslag

Opening en vaststelling agenda

Daphny opent de vergadering. Zij heet alle aanwezigen welkom.
Sandra zal later aanschuiven. Mark is bij de MR vergadering en zal, naar verwachting,
ook later aansluiten.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Verslag vorige vergadering d.d. 3 maart 2020

Er zijn geen aanvullingen of opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd
vastgesteld.
3.

Actielijst

Nummer

Omschrijving

Actiehouder Status

1 (18/6)

Feedback m.b.t. aangepaste pauzes
meenemen in evaluatie
Werkelijk betaalde ouderbijdrage
doorgeven

Mark

2 (7.1)

4.

Mark

Afvoeren ivm
coronatijd
Zie agendapunt 9

Mededelingen/binnengekomen stukken /e‐mail

Mededeling van Daphny:
Daphny trekt zich met ingang van het nieuwe schooljaar terug als voorzitter van de
OR. Zij blijft wel aan als OR‐lid.
Aan de niet aanwezige OR‐leden zal gevraagd worden of zij zich beschikbaar willen
stellen als nieuwe voorzitter van de OR. Tot die tijd zal Daniëlle ondersteunend zijn in
de administratieve taken van de OR en daarmee Daphny ondersteunen tot er een
nieuwe voorzitter gekozen is.
Jolanda (nu duo‐voorzitter) geeft haar plek graag op als een andere gegadigde
aandient.
Behalve Michael geven de aanwezige leden aan liever geen voorzitter te willen zijn.
Michael wil het misschien wel doen maar vraagt (en krijgt) bedenktijd.
‐
‐
‐

5.

Nagekomen bericht:
Angelique is gevraagd via mail. Zij heeft geantwoord er over na te zullen
denken.
Michael heeft via OR‐Whatsapp‐groep aangegeven zich beschikbaar te stellen.

Schoolzaken KSH

a. 1,5 meter school t/m eind schooljaar 2019‐2020
Vanuit de OR complimenten aan de medewerkers van KSH met betrekking tot de
snelle acties die genomen zijn bij de start van de “intelligente lockdown” en het
sluiten van de scholen. Ook het filmpje met de nieuwe regels en afspraken vanaf
vandaag is positief ontvangen.

Monique blikt terug op de afgelopen weken en vertelt over de genomen
maatregelen t.b.v. de eerste opstart:
*Naar aanleiding van de persconferenties heeft KSH “Corona nieuwsbrieven”
verzonden en daarmee leerlingen en hun ouders op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen. De school was open voor noodopvang van leerlingen. In eerste
instantie is daar niet veel gebruik van gemaakt. Gedurende de weken van sluiting
kwamen daar wel meer leerlingen bij. (Van een paar naar ongeveer 15) Deze
leerlingen konden op school de online lessen volgen. Er zijn geen kinderen “van de
radar verdwenen”.
De online lessen zijn over het algemeen goed gegaan. Er waren hier en daar wel
wat puntjes van aandacht maar deze zijn snel opgelost.
Er is enige verwarring over informatie die niet in de mail naar de leerlingen stond
maar wel in de mail naar ouders. De communicatie tussen mentoren en ouders
heeft in een aantal gevallen te wensen over gelaten. Advies aan ouders is om bij
twijfel of onduidelijkheden contact te zoeken met de mentor of de coördinatoren.
KSH staat open voor alle feedback, ook als deze niet positief mocht zijn.
*Vanaf 2 juni is de school open. Er zijn roosters gemaakt waarbij alle leerlingen, in
halve klassen, les krijgen in álle vakken. Hierover is tijdig gecommuniceerd met
ouders en leerlingen. In de school zijn looproutes en over het algemeen houden
leerlingen zich aan de genomen maatregelen. 1,5 meter afstand houden is binnen
de school goed gegaan. Buiten de school vormen zich wel groepjes leerlingen.
Er zijn oud‐leerlingen aangesteld om toezicht te houden. Zo kunnen leerlingen
zich wel door de school begeven zonder continu het gevoel te hebben door
personeel in de gaten gehouden te worden.
Deze periode tot aan de zomervakantie wordt gezien als testcase voor volgend
schooljaar. Eventuele problemen in uitvoering of naleving kunnen dan tijdig
aangekaart en opgelost worden. Er wordt rekening mee gehouden dat deze
situatie ook na de zomervakantie voort zal duren.
Leerlingen van de voor‐examenklassen hebben nu SE toetsweek in het Spectrum.
Zij komen in principe niet in het schoolgebouw en zullen dus aan het begin van het
nieuwe schooljaar pas kennismaken met de nieuwe situatie. Deze leerlingen
mogen wel de school in als zij tussen toetsen door niet naar huis kunnen.
In tegenstelling van wat er tijdens een persconferentie is gezegd is de school niet
verantwoordelijk voor het vervoer van leerlingen. Zij mogen gewoon, met in
achtneming van de voorschriften, met het openbaar vervoer reizen.
Voor leerlingen die tijdens de thuis‐blijf‐periode achterstanden hebben
opgelopen, is de intensieve week. Mentoren moeten deelname aan deze lessen

met leerlingen én hun ouders bespreken. Ook als er sprake is van doubleren moet
dit door mentoren met leerlingen én ouders besproken worden.
b. Schooljaar 2020/2021
De kennismaking van de nieuwe brugklassers (oorspronkelijk gepland op 19 juni)
zal anders verlopen dan voorgaande jaren. Het voorstel zoals het nu op tafel ligt is
dat er niet één kennismakingsdag zal zijn, maar dat dit wordt uitgesmeerd over
meerdere dagen zodat nieuwe brugklassers wel kennis kunnen maken met hun
héle nieuwe klas.
Over de invulling van lesroosters en lessen wordt op dit moment gesproken in de
MR. Terugkoppeling daarover zal dan ook vanuit de MR komen.
Er zijn al wel afspraken gemaakt over extra (buitenschoolse) activiteiten. Deze
zullen alleen in de projectweken aangeboden worden.
Volgend schooljaar zullen er speciale programma’s worden opgezet voor
leerlingen die (te) veel achterstanden hebben opgelopen in de afgelopen periode.
Dit zal naast het gebruikelijke zomerschool programma zijn.
6.

BBQ ouders nieuwe leerlingen d.d. 22 juni 2020

Deze kan helaas, gezien de maatregelen rondom Corona, niet doorgaan. Er wordt
gekeken naar mogelijkheden om aan het begin van het nieuwe schooljaar een BBQ te
organiseren.
7.

Diploma uitreikingen

De teamleiders zijn bezig met het bedenken van een haalbare én leuke manier om de
diploma’s uit te reiken. Zodra daar meer duidelijk over is, zal dit naar ouders en
leerlingen gecommuniceerd worden. Van de OR zal gevraagd worden om met
ongeveer 4 personen per dag (van 13.00 tot 18.00 uur; maandag 29 juni, dinsdag 30
juni en woensdag 1 juli) hand‐ en spandiensten te verlenen. Julie zal hierover z.s.m.
contact opnemen met de OR. Een leuke attentie voor de leerlingen vanuit de OR
wordt gewaardeerd.
8.

Thema avond volgend schooljaar

Dit punt zal in een volgende vergadering terugkomen. De avond zal pas medio mei
2021 zijn.

9.

Financieel verslag

De werkelijk ontvangen ouderbijdrage is inmiddels bekend. Er is minder aan
ouderbijdrage binnengekomen dan verwacht was. Deels komt dit doordat er werkelijk
minder leerlingen zijn dan verwacht. Deels ligt de oorzaak in het feit dat er minder
ouders de ouderbijdrage betaald hebben.
10.

Rondvraag en sluiting

*Wat is het doel van diagnostische toetsen? Monique legt uit dat deze toetsen
worden gebruikt om het werkelijke beheersingsniveau van leerlingen te bepalen. Het
is de bedoeling dat er inhoudelijke feedback op de uitslagen wordt gegeven aan de
leerlingen zodat ook zij weten waar ze (extra) aandacht aan moeten besteden. Ouders
kunnen die feedback natuurlijk ook aan de vakleerkrachten navragen.
*De komende weken worden de LO‐lessen buiten gegeven. Omdat leerlingen geen
gebruik mogen maken van hun kluisjes en de kleedkamers bij het veld wordt er
gevraagd of er wel toezicht is op de persoonlijke (waardevolle) spullen van de
leerlingen.
‐ Nagekomen bericht van LO sectie: “De leerlingen nemen al hun spullen mee
naar het veld waar zij les hebben. Deze liggen de hele les dichtbij en in het
zicht.”
*Havo 4 heeft op 9 april een betoog in moeten leveren en daar is nog steeds geen
feedback/cijfer voor gegeven. Monique vraagt dit na bij betrokken docent(en)

Openstaande actiepunten na 2 juni 2020
Nummer
1 (2/6)
2 (2/6)
3 (2/6)
4 (2/6)
5 (2/6)

Omschrijving
Nieuwe datum kennismaking BBQ
Inzet OR bij diploma‐uitreikingen
Waardering betoog HAVO4
Kiezen nieuwe voorzitter OR
Planning OR vergaderingen 2020/2021

Actiehouder
KSH
Julie (KSH)
Monique
OR
Daniëlle (OR)

Status

