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Rondvraag

Doel eindtijd 22.00 uur

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

TOELICHTING

*Reactie van ouders op de brief met uitleg over groepsverdeling
Dit jaar waren er minder reacties op de groepsverdeling dan
voorgaande jaren.
Wel een aantal reacties op de kindverdeling
De kennismakingsgesprekken zijn positief ervaren.
Inhoudelijk zijn er geen reacties geweest op de veranderingen van de
rapportgesprekken.
*Staking 5-10-2017
De actie wordt gesteund door alle afzonderlijke schoolbesturen.
Het kamp van groep 8 gaat wel gewoon door
*Linda Mandemakers is bezig met haar re-integratie. Evline is de hele
dag aanwezig
Margje Oerlemans is onze nieuwe collega in groep 7
Op 3 april 2017 hebben we in de MR de enquête over het taakbeleid
gesproken. Over de onduidelijke manier waarop dit traject door het
bestuur is uitgezet zou Frank vragen stellen in de GMR
Anja stuurt Frank hier een mail over.
Overleg 28-06-2017 goedgekeurd
Jhon past het aan
400 euro voor groep 8 wordt in de jaarkalender opgenomen
Wordt gedurende het jaar duidelijk
2016-2017 is in de maak
Het beleidsplan voor de komende 4 jaar is besproken in het team
Voor nu is het akkoord, bij eventuele aanpassingen komt het terug in de
MR
Onze plannen in het MIP blijken veel te ambitieus. De afschrijvingslast is
veel te hoog. Bedragen worden nu doorgeschoven of gesplitst.
De skoolpads brengen niet wat er is beloofd. Ook de software van de
methodes haperen.
Skool heeft er wel alles aan proberen te doen, maar het product voldoet
niet aan de verwachtingen.
Bij aanschaf van eventueel nieuwe apparaten meer eisen en
voorwaarden stellen
Anja: is er vanuit de oudergeleding van de MR behoefte om iets te
ondernemen voor de slachtoffers van de orkaan op St. Maarten?
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Punten agenda volgende vergadering:

Fietsprotocol

ICT beleidsplan

