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Tijdschrift MR
Kurt heeft van ouders het signaal gekregen dat het
pesten in groep 4 weer opspeelt.
Leerkrachten hebben het al opgepakt door afspraken te
maken met de kinderen over het spelen in de kleine
pauze.
Ook is er al contact geweest met de overblijfmoeders.
Jan pakt het op.
Veel zieke leerkrachten en leerlingen. Er zijn haast
geen vervangers beschikbaar. Er zal waarschijnlijk een
tijd komen dat kinderen naar huis gestuurd gaan
worden.
Tamara heeft een andere baan. Per 1 maart gaat zij bij
Scala een plusklas opstarten.
De verwachting is dat Linda in maart weer 100%
hersteld zal zijn.
Karlijn is zwanger.
Het verslag over de oudercommunicatie komt in de
onderwijskundige nieuwsbrief en zal niet apart
verzonden worden.
Jan past het verslag nog aan en het zal ter goedkeuring
aan de MR verzonden worden.
De ouderinfo is overbodig geworden. Alle communicatie
gaat via mijn schoolinfo. Jan en Frans zorgen daarin
voor de algemene informatie en de leerkrachten voor de
groepsinformatie.
Staking.
Besturen konden zich melden bij het PO front om te
laten zien dat ze de staking ondersteunden.
Stichting Bravoo heeft de staking van zijn eigen
personeel niet ondersteund. De salarissen zijn gekort.
Dit terwijl de overheid de salarissen wel heeft uitbetaald.
Ons bestuur heeft dus geld verdiend aan de staking.
Zij verschuilt zich achter een eventuele accountants
controle waarbij dan geconcludeerd zou kunnen worden
dat er sprake is van onterecht uitbetaald middelen.
Jan en Anja maken een concept brief aan bestuur en
GMR waarin ons ongenoegen kenbaar gemaakt zal
worden.

Check laatste notulen 24 -10-2017
Akkoord
Akkoord jaarverslag
Gezamenlijke Bravo cursus gaat vanwege ziekte niet door
Update Volgende vergadering
Nieuwe schooljaar 2017-2018
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Het hele bedrag dat voor huisvesting staat, wordt al 3 jaar
bovenschools getrokken. Terwijl onze school daar wel recht op
hebben.
Er staat wel 5000 euro service kosten op de begroting. Jan en
Frans zijn met het bestuur, de gemeente en Cassade in overleg
wat de inhoud van deze kosten is.
Nu worden de onderhoudskosten gehaald uit de service kosten
terwijl die vallen onder huisvesting.

Samenwerkingsrelaties (IKC,
Bra.Verk.Lab., etc.)
Vervoersprotocol (fiets)
Rondvraag

Doel eindtijd 22.00 uur

Update volgende vergadering
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Update wijzigingen groepen wekelijks bezoek gym e.d. (Jan)
volgende vergadering

De gemeente deelt fluoriserende hesjes uit aan scholen
25 januari komt de wethouder ze op Den Bussel
uitdelen, geeft uitleg en loopt mee naar de gym.

Frans stuurt een aangepaste brief over communicatie
met ouders door naar MR

De projectboekjes (Marlous) zijn besproken in het team.
Het blijkt dat sommige kinderen liever kiezen voor
andere activiteiten dan werken in het boekje
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