Notulen 04-03-2020
Aanwezig: J. Venne, B.v. Vugt, E.v. Merriënboer, L.v.d.Wegen (secretaris), J. Claassens (voorzitter)
, j.v.Dijk, p.Heshof, j.Gelsing
Afwezig met kennisgeving: R.v.Dijk, N.v.Kalmthout, D. Stevens
Namens directie: K.v.Giessel
Namens de GMR: niemand aanwezig
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2
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agendapunt
opening
Vaststellen
agenda
Verslag directie

toelichting
Johan opent om 19.35 uur de vergadering.
Agenda blijft ongewijzigd.
Nieuwe parro app loopt goed.
De subsidie voor het groene schoolplein is aangevraagd.
De school doet mee aan de cultuurloper. We krijgen
subsidie voor de komende 4 jaar.
Ziekteverzuim: D.is met zwangerschapsverlof. N. heeft
plan van aanpak om terug te komen.
Jaarplanning (marap) : de eerste evaluatie is binnen.
Diverse werkgroepen hebben een deel ingevuld.
De nieuwe directeur bestuurder van OBO is Jan Veenker.
Hij heeft gesproken met het team. Dit wordt met de mr
gedeeld.
Meubilair: Er wordt nieuw meubilair aangeschaft. Een
werkgroep is hiermee bezig. Schilte is langs geweest en
heeft een offerte opgemaakt. Eromes-marko is het
tweede bedrijf waar offertes bij zijn aangevraagd. Dit
bedrijf heeft vernieuwend materiaal maar dit is wel
duurder. Er is nog geen beslissing genomen.

actiepunt

4

Formatieplan

5.

Wat leeft er
onder de ouders?
Rondvraag met
directie

6

We krijgen 1,5 fte erbij. M gaat in november weg. D gaat
minder werken. 0,15 fte wordt opgevuld intern. 0,45 fte
wordt vanuit OBO opgevuld.
We houden 15 groepen. We zitten nu op 351 leerlingen
tot 1 oktober. Dit aantal kan nog groeien. De verdeling
over de groepen wordt weer een hele puzzel.
Groep 4 heeft nog geen een schooljaar een vaste docent
gehad. Vervelend maar dit is overmacht geweest.
Waar komt de nieuwe fietsenstalling? Deze komt achter
de gymzaal.

deel zonder directie. 21.30 uur
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Vaststellen notulen
van 13-01-2020
Verkeerseducatie

9

rondvraag

datum
4-03-2020

Deze notulen worden goedgekeurd.
Er is twee keer een verkeersactie
geweest met dikke duimen kaarten. De
reacties waren positief.
Idee: Leerlingenraad vragen of ze een
actie weten om het verkeer rond de
school te verbeteren.
Geen rondvraag.

actiepunt
Leerlingenraad vragen of ze ideeën
hebben om het verkeer rond de school te
verbeteren.

Volgende vergaderingen: 26 mei en 24 juni.

Door:
Lianne

.

