Notulen 11-12-2018
Aanwezig: J. Claassens (voorzitter) J. Gelsing, J. Venne, A. Kertzman , B.v. Vugt, L.v.d.Wegen
(secretaris), J.v.Dijk, P.Heshof, D.d.Vlaming, R.v. dijk.,
Afwezig met kennisgeving: J. Venne
Namens directie: K.v.Giessel
Namens de GMR: E. Meijer

1.
2
3

agendapunt
opening
Vaststellen
agenda
Verslag directie

toelichting
Opening om 19.34 uur
Agenda wordt onveranderd vastgesteld
•

Obo bezoek gehad vorige week donderdag. Ze
hebben in verschillende klassen gekeken. Met
ouders, leerkrachten kinderen en mt gesproken.
Ad was heel enthousiast. Donderdag komt het
eindverslag.
Wat opviel: De manier van terugkoppelen van WMK kan
beter.
Manier van lesgeven viel op in vergelijking met andere
scholen.
Het meest bijzondere vonden ze de presentatie van de
kinderen.
Ad heeft beloofd te komen vertellen over zijn hobby
tijdens een keuze uur.
• Zieke collega’s: Twee zijn er weer terug. M. Zit
nog in een traject. E. is ook nog niet in staat om
te werken. A vangt dit goed op.
Vervanging bij ziekte van een leerkracht wordt steeds
moeilijker. Er zijn geen invallers te krijgen.

actiepunt

•
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Begroting

5

Rondvraag met
directie

We krijgen bezoek van de onderwijsinspectie. Ze
kijken naar het passend onderwijs. Hoe gaan we
om met de kinderen met zorg.
Ze komen tussen februari en juli.
• De daltoncommissie komt in november 2019
• Twee lokalen zijn opnieuw ingericht. Peter nieuw
kamertje en de zorg een nieuwe ruimte. De zorg
is verhuisd naar de andere kant van de school.
• Werkdrukgelden : Deze worden goed ingezet. Dit
wordt per jaar bekeken.
• Spreker gehad over autisme tijdens de studiedag;
Colette de Bruin. Dit was heel leerzaam voor ons.
• Momenteel hebben we 353 leerlingen. Op 1 okt
waren het er 341 (net niet genoeg voor de
groeitelling.) Op 1 februari zullen we aan de
groeitelling komen voor extra geld.
• Er komt vanaf augustus een nieuwe cao. We
gaan over naar het overlegmodel. We zouden
Istvan uit kunnen nodigen. De
personeelsgeleding van mr zal de rest van het
personeel mee moeten krijgen in dit voorstel.
• Obo gaat in zee met een nieuwe arbodienst:
argo advies. Er wordt een beter dossier
opgebouwd
• Kc obo. Obo wil Kober overnemen. DOO heeft
hier uitvoerig over overlegd. En hier is
uitgekomen dat de scholen zelf een keuze
mogen maken. De wingerd gaat verder met de
Kobergroep.
Waar zitten de veranderingen?
Kostendragers die opvallen: onderhoud, drukkosten ICT
lasten, vieringen en jubilea.
Karin bespreekt deze zaken.
Alle goede doelen worden gereserveerd voor het
schoolplein.
We staan 28000 euro in de min. De oplossing die
aangedragen wordt is 0,3 ft inleveren.

Geen vragen.

Deel zonder directie
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Vasstellen notulen
van 18-09-2018
verkeerseducatie
Verslag GMR en
team

Geen opmerkingen.
P.H. geeft aan dat ze dit wel wil doen.
Sinterklaas is geweest. Was weer geslaagd.
Groep 8 naar jtc geweest.
Spraakwater: project met film op YouTube

Istvan
uitnodigen
voor 24-1

In januari
komt de
begroting
terug op
de agenda.
De mr
bekijkt
waar we
op kunnen
bezuinigen.

Groep 8 is naar de Kring geweest, naar een
symphonie orkest.
Creamiddagen waren weer heel geslaagd.
Bosdag van de groepen 1-2 was erg leuk.
Ouder-kind gesprekken hebben in november
plaatsgevonden.
Opzoek naar ouders voor de keuze uren.
Gmr
2 nieuwe gmr leden aangesteld.
Een van de Singel en een van Byaard.
Begroting wordt besproken.
Veranderde functionering en
beoordelingsgesprekken worden besproken.
Spreker over passend onderwijs.

9
10

Handleiding mr
Rondvraag

Deze wordt nogmaals rondgestuurd om te bekijken.
A: hoe wil je je 40 uren duurzame inzetbaarheid
inzetten? Wat betekent dat?
Niemand weet het.
A gaat het aan Karin vragen.
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