Notulen 25-09-2017
Aanwezig: J. Gelsing, J. Venne, A. Kertzman ,, B.v. Vugt, J.Claassens, L.v.d.Wegen, D.d. Vlaming, R.v.Dijk, W. Steenkist
Afwezig met kennisgeving: J.v.Dijk
Aanwezig namens directie: K.v.Giessel, L. Breugelmans
Namens de OV: Afwezig met kennisgeving A. Braspenning
Namens de GMR: : Dhr. Vorster afgemeld

Deel met directie

01

agendapunt
Opening

02

Vaststellen agenda

toelichting
Welkom bij de 1e vergadering van dit schooljaar. Wouter Steenkist stelt zichzelf voor.
De voorzitter geeft uitleg over de mr en we maken een kort voorstellingsrondje.
Extra punt: Verkiezingen MR.
Dhr. W. Steenkist kan helaas geen lid blijven van de mr want hij gaat binnenkort verhuizen

Actie/besluit

daarom worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven.
03




Verslag directie

.









04

Schoolplan 2017-2018

28-8-2017 telden we 322 leerlingen
1 okt worden het 325 leerlingen. We zijn al 2 jaar aan het groeien.
De peuterspeelzaal heeft er een ochtend bij gekregen van Kober. Er komen ook nog
2 middagen bij. Van 1 tot half 4.
Dit is in het voordeel van de Wingerd. De meeste peuters stromen door naar onze
school.
In deze ruimte zit ook de BSO. Tussen de middag kruist het elkaar. Dit moet
geregeld worden.
We zijn gestart met drie nieuwe collega’s en een gymspecialist. Deze gymspecialist
doet ook het speluur na schooltijd.
We zijn gestart met 4 kleutergroepen van rond de 20 leerlingen.
Het gebouw wordt opgepimt met nieuw meubilair. De gangen zijn nu klaar.
Er was een leerling op proef. Een leerling met zorg. Deze leerling is naar zijn eigen
school terug gegaan.
Juf Margriet gaat trouwen in oktober.
5 oktober is de school dicht voor onderwijsactiviteiten. Mensen die niet voor
opvang kunnen zorgen, kunnen contact opnemen. De school gaat hier niet zelf voor
zorgen maar verwijzen mensen door.
Tijdens de sportdag kregen mensen last van jeukende bulten. De processierups is
de veroorzaker. Morgen komt er een brief naar de ouders vanuit de GGD. Er is een
zalfje voor te krijgen via de huisarts.
Er komt een nieuwe Dalton coördinator. De directie is met mensen in gesprek. Een
voor de onderbouw en een voor de bovenbouw.

Dit onderdeel wordt verschoven naar de volgende vergadering
Dit moet
volgend jaar
op de 2e
vergadering
erbij. (Dit

heet
jaarplan.)

.
05

Marap 2016-2017 evaluatie

Marap 2017-2018. Hierin staat de jaarplanning.
De SOP wordt door het bestuur herschreven.
Eduscope wordt vervangen door Parnassys.
De Wingerd loopt voor op de 21e eeuw vaardigheden. Programmeren met kinderen daar kunnen
we nog een slag mee maken.
VVE traject, hier is leerlingvolgsysteem Pravoo uit gekomen ( digitale, nieuwe versie). Ook de
peuterspeelzaal gaat zich hier in verdiepen.
Kindrapport is ingevoerd.
Obo is overgegaan naar pmtop. Een nieuw programma om de taakuren van de leerkrachten in te
verwerken.
Takenbladen zijn aangepast. Kinderen krijgen meer ruimte om te kiezen.
Leo licht de kolommenbalans toe.
Er zijn onderhandelingen met schoonmaakbedrijven. Offertes worden afgewacht.
Vraag: wanneer staat het meubilair van de leerlingen op het plan om te vervangen. Volgende keer
zal Leo de NIP (investeringsplan) uitdraaien en meenemen.

06

MR jaarplanning bespreken

Er zijn wat aanpassingen.

07

Rondvraag met directie

B. Waarom is er hier op school een lange middagpauze?
Leerkrachten kunnen zaken van de ochtend bekijken en daar ‘s middags op terugkomen.
De helft van de ouders geven bij de enquête aan dat ze tevreden zijn.
In de volgende ouderenquête wordt het weer gevraagd.
We hebben bewust niet voor een continu rooster gekozen.
Tussen 12.00 en 12.15 uur wordt er ook vaak rt gegeven.
Karin geeft aan dat Leo en Karin af gaan wisselen wat betreft het bijwonen van de mr
vergaderingen.

Lianne
verwerkt de
aanpassingen.

Deel zonder directie 21.00uur

02

agendapunt
Vaststellen notulen van 22-052017
Mededelingen en post

03
04
06

Taken mr bespreken
Mr jaarverslag 2016-2017
Verslag GMR, ouders en team

01

toelichting
Deze worden goedgekeurd.
Geen mededelingen. De postmap is in inloop. Lianne zoekt map op of maakt een nieuwe map
aan.
J. C blijft de voorzitter. L.v.d.W blijft de secretaris. J.G. de penningmeester.
Deze is op bepaalde punten aangepast.
Ov is er niet. Wij vragen ons af of ze er altijd bij moeten zijn. Misschien kan het op een
andere, minder belastende manier. Debbie gaat dit overleggen met OV.
GMR. is niet aanwezig.
Team:






De info avonden zijn weer geweest. Ze werden goed bezocht.
De sportdag was weer geweldig.
Binnenkort start de Kinderboekenweek.
De week van de gezonde pauzehap is van 25 sept. tot 30 sept.
Klooi koffers. Met micro bits om te programmeren. Voor 6-7-8.

07

Verkeerseducatie

Er komt een verkeersweek in de week van 6 nov. Van groep 1 t/m 8.

08

Rondvraag.

De Verkiezingen van de mr. Er waren twee kandidaten voor de zomer. Kunnen we de persoon
die zich voor de vakantie opgegeven heeft hiervoor vragen? Debbie zoekt dit uit.

Actie/besluit

12 dec is er een scholenmarkt. Josje is dan naar de scholenmarkt.
Voorstel: Wie willen we zijn als mr. Idee om hier aandacht aan te besteden. Waar staan we
voor. Daar dan vantevoren over nadenken. Waar willen we een punt van maken. Dit komt
volgende keer op de agenda. Voorstel is om dit als enige punt op de agenda te zetten zonder
directie.

Sluiting 21.30 uur

Actiepunten en besluitenlijst 2017-2018

Datum

actielijst

wie

25-09-2017

Verslagje maken over deze vergadering voor de
website
Verkiezingen uitschrijven voor 1 lid van de
oudergeleding
Jaarplanning aanpassen
Ov benaderen over mr vergaderingen
Alvast nadenken over waar je voor staat in de mr

Josje

25-09-2017
25-09-2017
25-09-2017
25-09-2017

José en Lianne
lianne
Debbie
Allen

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

besluitenlijst

