..
..
..
..
.
Datum:
Voorzitter:
Notulist:
Aanwezig:
Afwezig:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Disselplein 10
3829 MD Hooglanderveen
Directeur: Gert de Wit
Tel.: 033-2571205
E-mail: kbs.st.joseph@kpoa.nl
Internet: www.kbs-st-joseph.nl

12-05-2016
Bert de Boer
Robert Muts
Bert de Boer, Astrid Boersen, Gert de Wit, Michiel Blankenvoorde,
Robert Muts, Nithard Keijdener,
Marijn Klapwijk (met kennisgeving)

Notulen/Afspraken
Actie
Opening en vaststelling agenda
Vergadering wordt geopend om 20.00 uur.
Bert
Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd.
Begroting
Gert neemt de begroting met ons door. Hij geeft tevens aan dat we op
Gert
schema liggen met de leerlingenaantallen. Dit is een belangrijk onderdeel
van de begroting.
Voor de telling van 01-10-2017 zijn nog zorgen, daar is het gat groter dan gewenst.
419; het moeten er voor een goede begroting 454 worden (450 is ook goed).
Normaliter vult dit zich gaandeweg het jaar op. Er is ook nog huizenbouw. Maar lukt
het niet dan leidt het tot krimp.
Peilingen
De ouder-, leerlingen- en leerkrachtpeilingen worden doorgenomen. Deze
Gert
wijken niet heel veel af van 2 jaar geleden. Er wordt een groep samengesteld
om wat met de resultaten te gaan doen.
Formatie
Gert geeft aan dat de formatie zo goed als rond is. De laatste gesprekken worden
Gert
deze week gevoerd en dan hoopt Gert de formatie rond te hebben. We sturen op
formeel besluiten tijdens de studiedag van 8 juni a.s.
Vakantierooster
Gert stelt een vakantierooster op en zal deze overleggen met de MR. Uitgangspunt Gert
is om de meivakantie weer 1 week te laten zijn. Dit i.v.m de omvorming naar een
vijf-gelijke-dagen model.
School ondersteuningsplan
MR en MT nemen het plan steekproefsgewijs door. Het externe controlerend orgaan isAllen
erg te spreken over het ondersteuningsplan en heeft de school
hiermee gecomplimenteerd.
Normurentaken
De normtaken worden besproken. De leerkrachten hebben over de invulling
Gert
een grote inspraak. Volgens de de leerkrachten worden de uren stelselmatig
overschreden. Gert geeft aan dat een leerkracht dan altijd bij hem mag komen zodat
daar naar gekeken kan worden. Dit komt echter zelden voor en het MT gaat er dan
ook van uit dat de leerkrachten hier niet te veel last van ondervinden.
Overplaatsingsbeleid
Bert stelt een aantal kritische vragen over het overplaatsingsbeleid. Gert geeft hier Bert
zijn toelichting op. Voor de St. Josephschool is het voorlopig nog niet van toepassing maar moeten dit wel hebben. Gezien punt 2, moet dit wel snel in het
najaar besloten worden.
5 gelijke dagen model
Door tijdgebrek wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Berichten van de reis
Gert
Gert laat een film van de reis in Malawi zien en vertelt hier vol passie over.
Wvttk \ rondvraag
Bert en Robert kijken voor de opvolging van Robert in de MR.
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In de volgende vergadering wordt het veiligheidsplan behandeld.
De cito toets van de huidige groep 8 ligt boven het landelijk gemiddeld.

