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Mededelingen GMR

Folder humanistische en godsdienstige vorming
Folder over scholen die te kampen hebben met een dalend
leerlingaantal
Formatie 2018-2019
Eerste gesprek met bestuurder Venema niet negatief.
Leerlingaantal is stabiel, we hebben recht op dezelfde
formatie als schooljaar 17-18.
We hebben toen extra formatie gekregen uit de frictiepot.
Voor komend schooljaar vragen om dezelfde extra formatie.
Personele wisselingen
Tamara is naar het Athena onderwijs gegaan, HB.
Desiree vervangt
Marjolein gaat na de meivakantie naar het SBO
Ellis gaat haar vervangen en zij vervangt ook Karlijn als zij
eind mei met zwangerschapsverlof gaat.
Vakantierooster 2018-2019
Staking 13-04-2018
Groep 1 t/m 4 heeft 13 april een flexdag.
De stakingsbereidheid is groot, de school gaat die dag
dicht.
Over het geld dat het bestuur van de overheid wel
doorbetaald heeft gekregen van de eerst stakingsdag
mogen de scholen zelf beschikken.
Het geld van de tweede stakingsdag wordt toegevoegd aan
de werkdrukverlichting.
Beleid werkdrukverlichting overheid.
Het PO front heeft ervoor gezorgd dat de gelden die vrij
moeten komen voor werkdrukverlichting, naar voren zijn
gehaald.
Volgend schooljaar wordt er een structureel bedrag (155
euro per leerling eerste jaar) uitgekeerd aan de scholen,
niet aan de besturen.
Het bedrag wordt de komende 3 jaar verhoogd.
Het team gaat samen bepalen hoe we het als school in
willen zetten. Het moet aantoonbaar voor werkdruk
verlichting worden ingezet. School is verantwoording
schuldig aan het bestuur.
Protocol advisering groep 8
*het definitieve advies wordt later gegeven, na de M toetsen
Februari
Voorlopig advies in november
*entree toets in groep 7 nemen we niet meer af
Te vee haken en ogen, daardoor geen meerwaarde.
Cito had aanpassingen beloofd, maar niet uitgevoerd
Voor ons advies hebben we voldoende aan M7-E7Drempelonderzoek.

Check laatste notulen

Punt 8 deelname aan het RTC is pro-forma opgezegd
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Notulen
Jaarverslag MR
Jaarplan 2017-2018

GMR-MR avond dinsdag 15 mei
Marlous, Helen en Anja worden aangemeld.
Anja mailt Kurt of hij ook aan wil sluiten

Akkoord
Akkoord jaarverslag
Jhon voegt de merkster van Den Bussel nog toe en dan kan het op de
website gezet worden
Update
*Nieuwe methode aanvankelijk lezen, nieuwe groepsplannen spelling
en begrijpend lezen, vernieuwde Scol zijn dit schooljaar ingevoerd.
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*Werkgroepen zijn bezig met het bekijken en aanschaffen van een
nieuwe methode voor
Groep 1-2
Sociaal emotionele vorming
Engels

School Ondersteunings Profiel

Materiële begroting school

Veiligheids-, gezondheids-,
welzijnbeleid
Samenwerkingsrelaties (IKC,
Bra.Verk.Lab., etc.)

Vervoersprotocol (fiets)
Rondvraag

eindtijd 22.00 uur, met dank aan de voorzitter.

*Kindcentrum
*Nieuwe cyclus rapportgesprekken
Update
SWV heeft alle scholen een digitaal format gestuurd.
Bestuurder en DBG-er gaan het ingevulde format met directie en
IB-ers bespreken. 4 april
Update servicekosten
5000 euro servicekosten drukken op het budget van de school.
Onze school is 12 jaar oud en wij hebben recht op onderhoudskosten.
Wensen , vloerbedekking in de teamkamer, vloeren in de
kleutertoiletten.
Update
In juni komt er een veiligheidsadviseur voor een 2 uur durend
onderzoek
Update
Op de fb pagina van Den Bussel is in de loop van de tijd al het een
ander voorbij gekomen.
Er zijn verschillende ambities:
*0-6 jarigen peuters komen 1x per maand meespelen en knutselen
Er is een extra open ochtend voor de ouders van de peuterschool
*pedagogisch klimaat
BSO van MIKZ stemt hun pestprotocol af op dat van Den Bussel
*groep 8 Contourde Twern doen samen project Golden Rules
*voorstelling (volgend schooljaar) voor ouders over sociale media
*relatie met de wijk, in de wintermaanden konden de kinderen van
groep 3-4-5 knutselen in het buurthuis
*schilderactiviteit voor kinderen samen met mensen met een
beperking. Ervaren wat een beperking in kan houden.
*loopbaanbegeleiding met het van Haestrecht.
Leerlingen helpen op open middag en oud leerlingen delen hun
ervaringen over het VO
Eind van het schooljaar wordt er geëvalueerd en gekeken naar
volgend jaar
Helen geeft aan dat de activiteiten in het Zorghotel destijds goed zijn
bevallen. Jan neemt dit mee om te kijken of dat weer opgepakt kan
worden.
Update wijzigingen groepen wekelijks bezoek gym e.d. (Jan)
afgerond
Jan, volgende vergadering verkiezingen op de agenda zetten
Frans, Den Bussel is weer BHV proof
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