Notulen 23-06-2016
Aanwezig: J. Gelsing, J. Venne, A. Kertzman , L.v.d.wegen (secretaris), K de Jaeger, R. van dijk, O. Lammerts
Afwezig met kennisgeving: L. Breugelmans, , b. Loos, B. Vorster, D.d. Vlaming, B. v. dijk
Namens de OV: D. v. Terheijden
Namens de GMR: : Dhr.R. Blanker
Deel met directie

01

agendapunt
Opening

toelichting
20.00 uur.

02

vaststellen agenda

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

03

verslag directie

K.v.G blijft in ieder geval tot november waarnemend
directeur.
De rapporten. Afgelopen schooljaar hebben we 2
rapporten gehad en ook 2 verplichtte gesprekken. En 2
maal gesprekken op uitnodiging van ons.
Dit hebben we dit jaar uit geprobeerd en is nu geëvalueerd.
De school gaat toch weer terug naar 3 verplichte gesprekken. In
november, februari en juni. We blijven wel met 2 rapporten
werken. nl. in februari en in juni/juli. En in april een gesprek op
uitnodiging van ons.
.
Jubileum: Er komt een kalender/ schoolgids ineen, met
leuke foto’s. Dit wordt betaald van de
representatiekosten.
De week van Pinksteren is de feestweek. Er is elke dag iets leuks
te beleven en op vrijdag komt er een reünie.
Marieke doet bij ons de arrangementen. Ze bevalt goed
en wil hier graag blijven als klassen assistente. Voorlopig
kan ze hier blijven.

04

Groepsindeling/formatieplan

Vanwege de vele aanmeldingen is er met het bestuur ( dhr.
Ernst) van OBO gesproken over het leerlingenaantal van het
komende jaar. Na de kerst is de verwachting 338 kinderen
terwijl er een daling verwacht was. Met twee grote
kleuterklassen starten is geen goed plan, deze zijn dan met kerst
al veel te groot. Er zijn reserves. De vraag vanuit De Wingerd
was of deze gebruikt mogen worden.
Het bestuur heeft hier positief over beslist.

Actie/besluit

We krijgen een extra kleutergroep, 1 dag een LIOer, en 3 dagen
+ woensdag een LA leerkracht.
Er komt ook vervanging voor de BAPO vervanging.
We gaan dus van 12 groepen naar 13 groepen. 3 groepen ½, 2
groepen 3, 2 groepen 4, 1 groep 5, 1 groep 5/6, 1 groep 6, 1
groep 7, 1 groep 7/8 en 1 groep 8.
De mr stemt hiermee in. Ze zijn erg blij met deze extra formatie.
J.G. Noemt de namen bij de groepen.
R.B vindt de groepen 7 en 8 vrij groot. Hij vindt het zwaar voor
leerlingen en leerkrachten en had daar liever de nieuwe
formatie gezien.
Komt er een informatie avond voor ouders van 2-3 en de
gewone 3 die nu uit elkaar gaan?
De leerkrachten zijn nu eerst de kinderen aan het verdelen.
Daarna volgt de volgende stap.

deel zonder directie 20.30 uur

01

agendapunt
Vaststellen notulen
van 19-05-2016

toelichting
De namen van de aanwezigen kloppen niet.

02

Mededelingen en post

De postmap gaat verder door.

03

Verslag GMR, ouders
en team

GMR:
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.

Actie/besluit

Team:
Peter is Conciërge van het jaar geworden. Dit was een geweldig
feest.
Meisjes zijn winnaars met atletiek.
Cito’s zijn afgenomen.
30 juni weer studiedag.
Ouder bedankochtend is a.s. vrijdag 24 juni.
Verjaardag van de juffen en de meneren was weer geslaagd.
De wingerd doe dag van de kleuters was erg leuk.
Ov:
Juffendag en Kamp zijn weer geëvalueerd.
Afscheid groep 8 is nu aan de beurt.

04

Verkeerseducatie

Een vader, zelf politieagent, heeft een stuk in het Blaadje gezet om
ouders te wijzen op hun gedrag tijdens het halen en brengen van de
kinderen.

05

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vastgesteld op 20 euro. Er is 19,50 per kind

Eind volgens

05

rondvraag

Sluiting om 21.45 uur.

uitgegeven. Knutselmaterialen, extra microfoons en techniek
materialen zijn aangeschaft voor de school het afgelopen jaar.
Graag volgende keer de vaststelling van de ouderbijdrage op papier.
In het Blaadje worden alle activiteiten van de maand benoemd.
De begroting wordt volgende week rond gemaild. Geen reactie
betekent dat we er mee ingestemd hebben.
Waarom staan de adressen van de mr leden in de schoolgids? We
laten de adressen eruit. Dit wordt eerst met het mt besproken.
Wordt er nog gewerkt met dropbox of 365?
Office 365 wordt binnenkort bekeken om ouders van de mr hier in te
laten werken.
Anglia systeem. Gebruiken jullie deze methodiek?
We zijn gestart met twee methodes. Aan dat anglia bewijs doen wij
niet mee maar misschien is het interessant om het eens te bekijken
of dit iets voor ons toevoegt.

schooljaar de
vaststelling
van de
ouderbijdrage
op papier.

