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Openbare Basisschool
Paulus Potterplein 2
5171 XJ Kaatsheuvel
Telefoon 0416 – 540520

Mededelingen GMR
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Schoolplan lopend schooljaar
(MR)
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Schoolgids (OG)
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Notulen

Marjolein (gr 4/5) is na de paasvakantie op een SBO
school gaan werken.
Ellis vervangt haar.
Ellis gaat per 1 juni ook het zwangerschapsverlof van
Karlijn (gr 4/5) invullen
Zij zal tot de zomervakantie full time de groep draaien
Van het extra budget voor de werkdrukverlichting gaan wij
een onderwijsassistente benoemen. Hiervoor geeft de
personeelsgeleding van de MR toestemming.
Bravoo gaat de wensen van alle scholen inventariseren.
De benoemingen zullen op basis van payroll constructie
plaats vinden.
De Werft wordt binnenkort opgeleverd. Na de
zomervakantie gaan alle groepen in de Werft gymmen
Jan gaat proberen om voor alle groepen de gymtijden te
clusteren.
AVG. Directie heeft bijeenkomsten hieromtrent gevold.
Het vraagt veel
Fusietoets is afgeschaft. Fusie Leerrijk en Bravoo ligt nu
in het verschiet.
Prima avond GMR- MR. Goede invulling. Deskundige
begeleiding. Helaas karige opkomst.
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Alle zaken die erin staan zijn aan bod geweest.
Voor Scol komt er nog een nieuwe update en zijn we nog
mee bezig

Nieuwe methode OB loopt nog

Nieuwe methodes sociaal-emotionele ontwikkeling en
Engels worden volgend schooljaar geïmplementeerd
Vanuit de oudergeleding komt de opmerking dat er
berichten uit het VO komen over het niet aansluiten van
het niveau Engels van de schoolverlaters van Den Bussel.
Onze methode Engels voldoet echter aan de kerndoelen.
Jan en Frans hebben contact gehad met het VO om de
signalen te bespreken. En ook besproken dat er
individuele leerkrachten uit het VO uitspraken doen over
basisscholen in hun klas
Ook motiverend lezen wordt geïmplementeerd

Start van een keuzetraject l.o. groep 3 t/m 8

Oriëntatie tablets

Alle activiteiten van het kind centrum zijn uitgevoerd

Jan stuurt de oudergeleding van de MR de stukken die in
concept klaar zijn om vast mee te lezen.

Als er daarna een nieuwe versie komt arceert Jan de
veranderingen/aanpassingen.
Goed gekeurd
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Geen verhoging van de bijdrage
Volgend jaar wordt de TSO in zijn totaliteit doorgelicht.
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Invulling TSO en hoogte
fin.bijdrage (OG)
Vakantierooster (schoolgids)
Formatie begroting school

Directie moet dit nog communiceren met ouders
Leerlingenaantal gekrompen, maar het schoolgewicht is
toegenomen.
Het heft elkaar op.
18-19 zelfde formatie als 17-18
We krijgen bijna 0,5 FTE uit de frictiepot
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Realisatie begroting 2017

We hebben 6000 euro over
Maar op stichting niveau wil het bestuur dit geld in de algemene
reserves opnemen. Hier is door de directie een flinke discussie over
gevoerd
Onze directie wil het geld gebruiken om de ICT middelen op peil te
houden. Om in de toekomst in de cloud en mobiel te kunnen werken
zijn deze investeringen nodig. Op dit moment is de ruimte om te
investeren NUL.
Als wij die ruimte niet krijgen kunnen we niet garanderen dat wij
dyslectische kinderen digitaal kunnen blijven begeleiden.
De opties voor volgend schooljaar:
1. Window tablets (huidige Skoolpads, voldoen niet)
2. Ipads (niet geschikt voor school en niet betaalbaar)
3. Chromebooks (beste optie)
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Het geld van de eerste stakingsdag mag de school zelf besteden
Het geld van de tweede stakingsdag wordt door het bestuur
toegevoegd aan het geld voor de werkdrukverlichting
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Groepsverdeling 2018-2019

Aantal groepen en combinaties zijn bekend.
Nu worden de leerkrachten aan de groepen gekoppeld.
Daarna worden de leerlingen verdeeld over de groepen.
22 juni gaat de verdeling naar de ouders
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CITO-resultaten o.a. i.r.t.
onderwijsvernieuwing/methoden
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Functies MR
Verkiezingen
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Informatie MR schoolgids
Samenwerkingsrelaties (IKC,
Bra.Verk.Lab., etc.)

In het begin van het nieuwe schooljaar bespreken we in de MR de
trend van de cito M en E toetsen
De cito eindtoets wordt niet op elke basisschool afgenomen
Niet alle kinderen maken dus dezelfde toets. Er komen steeds meer
adaptieve toetsen
Door het dalende aantal deelnemende leerlingen is de proefgroep
(cito) niet meer representatief
We moeten op zoek naar een nieuwe voorzitter
Oproep voor nieuwe MR leden deze week via mijn schoolinfo en de
website
Helen en Jan zullen zitten in de verkiezingscommissie
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt het vervolgtraject
bepaald
Nieuwe samenstelling
BVL nieuwe verkeersouder
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Rondvraag

MR leden worden uitgenodigd voor de afscheidsmusical
20 juni 18.00 uur is het afsluitende MR etentje en het afscheid van
Jhon in de Molen
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