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AGENDA
Opening
Post
Mededelingen DB

TOELICHTING

geen
•

•
•
Mededelingen GMR

Rozemarijn is aangereden op de Europalaan
In het verleden heeft de gemeente al aangegeven dat de
Europalaan in het kader van de veiligheid geen
aandachtspunt is.
Voor alsnog is er dan ook voor school geen rol weggelegd
Ziekteverlof Linda
De verwachting is dat Linda vanaf januari 2018 weer
volledig hersteld zal zijn
Staking onderwijs
We wachten de ontwikkelingen af

Anja mailt Frank over de procedure van de GMR wat betreft de
enquête Taakbeleid .
Hierbij zijn antwoord:

TIJD

5
10

10

Ik heb aangegeven dat de enquête rond taakbeleid
te vroeg is uitgezet. Dit was eind vorig schooljaar
gedaan, terwijl er ook dingen in gevraagd werden
die je pas aan het begin van dit schooljaar kunt
nagaan. In de GMR werd dit wel (h)erkend.
Belangrijk voor de GMR is: staan op alle scholen
de gemaakte afspraken tussen directeur en
personeel op papier? En valt het binnen de kaders
van het Taakbeleidsplan? Ik heb van Robert
Venema begrepen dat dit het geval is, dus wat dat
betreft loopt het Taakbeleid op Stichtingsniveau
naar wens.
20 november vergadert de werkgroep Taakbeleid
opnieuw. Ik zal nog eens nagaan hoe zij de enquête
ervaren hebben en welke reacties zij hebben
ontvangen
Notulen
ICT beleidsplan

Akkoord
Investeringen die opgenomen zijn in de MIP, zijn te ambitieus.
Ze moeten overeenkomen met de ruimte die er is.
Daarom moet het investeringsplan worden aangepast.

10
15

Jaarverslag MR
Jaarkalender MR
Jaarbegroting MR
Scholingsbehoefte MR
Jaarverslag Den Bussel

Jaarplan 2017-2018

Doelen uit het ICT plan worden niet of pas later gehaald.
De formules( het werkblad) die gebruikt zijn in Excel kloppen niet.
Dit heeft dus gevolgen voor de geplande investeringen.
Waar ga je nu de keuzes maken?
Het op orde houden wat je nu hebt zou moeten lukken.
Ambitie moet worden bijgesteld.
Jhon stuurt concept eerst naar Jan en Frans, daarna naar de MR
Komt op de agenda voor de volgende vergadering
Jhon past het verder aan
Akkoord budget groep 8
Jhon heeft Marlous en Kurt aangemeld en vraagt bij de secretaris
(Carla Manak) na hoe de zaken er voor staan
Vanaf 2017 is het vanuit de inspectie verplicht om een vragenlijst
sociale veiligheid uit te zetten.
De Scol wordt 2x per jaar door de leerkrachten ingevuld en de
uitslagen worden geïmplementeerd in de groepsplannen gedrag.
Opbrengst is nog onvoldoende. Het wordt komend schooljaar nog
gecontinueerd
Er wordt aangegeven welke zaken de hoogste prioriteit vragen.
Veel processen vragen nog wel de aandacht
Scholing:
•
Cursus leerling gesprekken, Helen en Els.
De leerkrachten hebben behoefte aan scholing omdat we
dit jaar hiermee gestart zijn.
•
Cursus kindertekeningen lezen, Tamara
1100 euro, klopt dit hoge bedrag?
Valt op met de rest.
Jan komt hierop terug
•
Cursus grenzen stellen in gesprekken met ouders, team.
De resultaten worden teruggekoppeld aan de MR
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Materiële begroting school
Rondvraag

E

Doel eindtijd 22.00 uur

MOP (meerjarig onderhoudsplan), sommige onderdelen
worden niet uitgevoerd omdat ze wegbezuinigd zijn.
•
Maar dit kan niet jaar op jaar het geval zijn.
Wie is waarvoor verantwoordelijk? Bijv. klimaatbeheersing.
ü Cassade
ü Gemeente
ü Bestuur
Jan is hierover in onderhandeling
Nieuwe schooljaar 2017-2018
Volgende vergadering
Marlous,
In de loop der jaren brengen haar kinderen bijna lege themaboekjes
mee. Daar is op school nauwelijks in gewerkt.
Zonde van het papier.
Jan bespreekt dit in het team .
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