Notulen SR/MR – 23 oktober 2019
Aanwezig : Jane van der Heijden, Noor van Dongen, Chavelli Bolder, Jasmijn
Timmermans, Marie-José Krol, Karen van Sambeeck, Stefan Walta, Rosita
Steltenpool, Maarten de Kok en Maartje Essens, Bart van Hoof
Afwezig: Carla Hoppenbrouwers

1. Notulen vergadering 2 september 2019
Notulen zijn goedgekeurd.
2. Korte toelichting op personeel
Frans heeft voor de vakantie afscheid genomen. John is afgelopen dinsdag
gestart. Hij werkt op dinsdag- en vrijdagochtend.
3. Update sollicitatieprocedure meerschoolse directeur
Het proces loopt. Gesprekken zijn gaande. Volgende week weten we officieel
meer. Er zijn kandidaten. Streven is dat de nieuwe directeur 1 januari kan
starten.
4. Getekende voorleggers retour ontvangen (Schoolgids en Strategisch
Jaarplan)
Schoolgids en strategisch jaarplan zijn bekeken. Alle opmerkingen en
feedback zijn verwerkt.
Voorleggers zijn ondertekend.
5. Schoolkamp 2020-2024 (2020-2021 t/m 2023-2024) --> situatieschets en
voorstel
We hebben afgesproken om te kijken naar wat de harde en zachte kant van
het schoolkamp is. We hebben de financiën bekeken voor een grote of kleine
groep en vergeleken met elkaar. Wat wij van belang vinden zijn de locatie,
verantwoordelijkheid van de leerkracht en we willen weinig afbreuk doen
aan het programma dat we vormgeven. Dit is bijv. ook met Veronique
besproken, zij heeft ervaring zowel als collega en ouder.
We hebben nog geen concreet voorstel. We willen hier nog verder over
nadenken.
Het loont de moeite om voor de komende 4, 5 schooljaren met groep 7 en 8
op schoolkamp te gaan. We willen ook gaan kijken hoe dan ook groep 8, echt
wel het groep 8 gevoel heeft. We moeten ook kijken naar het aantal dagen
dat we gaan, zodat we de hele leuke dingen kunnen verspreiden over de
jaren en dat kinderen niet 2x hetzelfde doen.
We hebben verschillende opties en mogelijkheden besproken.
Nieuw voorstel: 20 januari. Als het eerder klaar is, komt dit 2 december op de
agenda.
6. Training Medezeggenschapsraad
Er is een training beschikbaar voor MR/SR leden. De vraag is of het nog
mogelijk is om dit jaar een training te volgen. Budget van de MR wordt nog
teruggekoppeld. Dit staat op de schoolbegroting. Aan het begin van het
schooljaar is het mogelijk een begroting te maken voor dat schooljaar. Er
wordt onderzocht welke trainingen er zijn en welke geschikt zijn voor deze
MR.

7. Wvttk
-Hoe gaat het nu met groep 4/5?
Het loopt allemaal en het zit op de rit. Het leek dat het vooral de kinderen
waren die moesten wennen. De overgang van 3 naar 4 is vaak ook wat
lastiger. Een mooie, positieve ontwikkeling.
-Staking 6 november
De calamiteiten dag komt hier niet door te vervallen. Het aantal uren dat
kinderen maken moet berekend worden over 8 jaar. In het ene jaar maak je
meer uren dan de andere. Er zijn op het moment voldoende uren.
8. Rondvraag
- Er zijn een aantal reacties geweest van ouders op het vertrek van Noor.

