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

1.

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

23-09-2015
Bert de Boer
Astrid Boersen
Bert de Boer, Astrid Boersen, Gert de Wit, Nithard Keijdener, Manon
van Druten, Marijn Klapwijk Michiel Blankenvoorde
Robert Muts

Notulen/Afspraken
Opening en vaststelling agenda
Vergadering wordt geopend om 20.00 uur.
Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd.

Actie
Bert

2.

Sinterklaas:
Wij hebben gesproken over het Sintfeest en zijn perikelen. Afgesproken is Gert/ OAC
dat wij volgen wat het Sinterklaasjournaal doet. Dat was ook de afspraak
met Sint.

3.

Ouderbijdrage
Wij zijn akkoord met een verhoging van de ouderbijdrage van 3 euro.
Ook kom er 2 euro voor groep ½ erbij voor het schoolreisje
Begroting
We hebben het leerlingaantal van 460 gehaald. Welke acties hebben hier
aan meegewerkt: artikel/ interview in de krant.
Gert stuurt de begroting nog door.
Michiel onderhoudt ook dit schooljaar contact met Gert over de begroting

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

Gert

Gert en
Michiel

Evaluatie studiedagen
We hebben gesproken over hoe de leerkrachten de studiedagen hebben
ervaren. Hierin kwam naar voren dat het team heeft gesproken over het
herijken van de visie. Het team vond het nuttige en leerzame dagen.
Personeel
Het team is goed gestart.
CAO
Geen opmerkingen
Gert
Schoolplan nieuwe stijl
Gert geeft een toelichting op de videosketch. Dit jaar wordt het schoolplan
gemaakt aan de hand van een videosketch in samenwerking met dhr Molijn.
Doel: Een videosketch spreekt veel meer aan dan een plan op papier.
Visie
Geen opmerkingen
Opleidingsplan
Manon
Manon legt uit hoe we de PLG dit jaar gaan vormgeven en wat het doel
achter het werken met de PLG is.
Wvttk \ Rondvraag
Afspraak: Stukken om door te lezen worden op tijd doorgestuurd, zodat
Gert
wij ons allemaal goed kunnen inlezen.
De volgende MR vergadering is gepland op: maandag 26-10 19.30uur
voorbespreking
We hebben de daarop volgende vergaderingen alvast ingepland:
Dinsdag 01-12 19.30uur voorbespreking

Allen
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