Notulen 08-01-2018
Aanwezig: J. Gelsing, J. Venne, A. Kertzman , B.v. Vugt, J.Claassens, L.v.d.Wegen. R.v.Dijk, J.v.Dijk
Namens directie: L.Breugelmans, K.v.Giessel
Afwezig met kennisgeving: R.v.Dijk, P.Heshof, D.d.Vlaming
Namens de OV: A. Braspenning
Namens de GMR: : Dhr. Vorster afgemeld
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agendapunt
opening
Vaststellen
agenda
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Verslag directie

toelichting
J.Claassens opent de vergadering om 19.30 uur.
Een foto maken verschuiven we naar de volgende
vergadering omdat een aantal mensen afwezig is.
Ankie neemt mee naar de ov of het nodig is dat zij bij de
vergaderingen aanwezig is, dit kan misschien beter per
keer bekeken worden of het voor de mr of ov nodig is.
Er is een audit commissie geweest van OBO. Zij hebben de
school doorgelicht. Er is een rapport van binnen gekomen.
Zij waren erg positief en vonden dat er op de Wingerd een
positieve sfeer voelbaar was.
De uitkomst van het onderzoek wordt eerst met het team
besproken.
We hebben op school veel feesten gehad. Kerst, sint,
afscheid juf Marga.
Er zijn begrotingsgesprekken gevoerd op het
bestuurskantoor.
Het Kindrapport is uitgegeven. Half januari komt de
enquête over dit rapport naar ouders en leerkrachten.
We lopen aan tegen het ziekteverzuim. We hebben twee
vaste invallers voor bij juf Daisy en ook bij juf Margriet is er
nu een vaste invalkracht.
Verder geen bijzonderheden.

actiepunt
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Jaarplan 20172018

5

begroting
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investeringsplan
Foto maken

8

Rondvraag
directie

Iedereen heeft de jaarplanning thuis doorgenomen.
Volgend jaar wordt er een nieuw schoolplan gemaakt,
deze wordt voor 4 jaar vastgesteld.
Er zijn geen vragen over dit schoolplan.
Er is nu weer een nieuw systeem, dit is een online versie.
Leo legt de hele begroting aan ons uit.
Een goed bericht was dat er geïnvesteerd wordt in
zonnepanelen. De energierekening zal hierdoor sterk
verlagen.
De schoonmaakkosten zijn naar beneden bijgesteld. We
blijven bij hetzelfde schoonmaakbedrijf.
Alles is ons duidelijk.
Leo heeft dit met ons doorgenomen.
Dit wordt verplaatst naar de volgende vergadering omdat
niet iedereen aanwezig is.
Mag je een bedrag wat je begroot hebt verschuiven?
Dit mag niet willekeurig. Je moet dit kunnen
onderbouwen.
We hebben de laatste vergadering samen gesproken over
hoe we staan als mr, wil de directie hier nog iets over
weten?
De directie was hier al over op de hoogte gesteld en vond
t ook erg goed dat dit zo gedaan is.

31 jan.

deel zonder directie
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Vaststellen
notulen van 2509-2017
Vervolgstappen
mr actieplan

Deze worden ongewijzigd vastgesteld.
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rondvraag
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Goedkeuring
begroting

J. Gesling: groep 8 kreeg altijd een bijdrage van 10 euro
voor t kamp en 1 euro voor t lente uitje. Was dit meer
geworden?
Ankie vraagt dit na bij Femke.
Wij als mr willen weten wat de reserves zijn van de
Wingerd. Dit wordt opgevraagd bij Leo. We geven wel een
positief advies over de begroting.
Hierin willen wij ook wat gaan betekenen als mr.

10

13

Schoolplan 20182022
sluiting 21.30 uur

Dit punt wordt vanwege de tijd doorgeschoven naar de
volgende vergadering.

Actiepunten en besluitenlijst 2017-2018
Datum

actielijst

wie

08-012018

Verslagje maken over deze
vergadering en de vergadering
van 31 januari voor de website

J. van dijk

besluitenlijst

Komt 31
jan. aan
bod

Volgende vergaderingen: 31 januari, 12 maart, 16 april, 24 mei en culinaire afsluiting op 18 juni.

