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Notulen/Afspraken
Opening en vaststelling agenda
Vergadering wordt geopend om 20.00 uur.
Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd. Astrid bedankt voor het
maken van de Notulen.
Teldatum in relatie tot de begroting
Op de teldatum heeft de st. Josephschool 460 leerlingen. Indien er geen
politieke wijzigingen komen kan de formatie in principe in stand gehouden
worden. Als de principe begroting van KPOA binnen is zal Gert kontakt
opnemen met Michiel om deze te bespreken. Een kopie hiervan wordt
verstuurd naar de MR.
Prognose 2015
Dit punt is gelijktijdig met punt 4 besproken.
Overplaatsingsbeleid
Het verplaatsingsbeleid van de KPOA is besproken. De MR leden hebben
haar vragen gesteld en Gert heeft hier een duidelijk antwoord op
gegeven.
Schoolplan
Het schoolplan wordt opnieuw bekeken. Voor de kerst is het definitieve
schoolplan gereed. Gert zal deze voorleggen aan de MR.
Mindmap
Het team en de leerkrachten hebben een mindmap gemaakt om te kijken
hoe de kinderen op de st. Josephschool nog gepaster en toekomstgericht
onderwijs kunnen krijgen. Dit is verwoord in een mindmap welke op de
studiedag van 27 oktober verder besproken en uitgewerkt zal worden.
ARBO aktieplan
Het plan wordt bijgehouden door Jan van Kleinwee, om de 4 jaar wordt
deze herschreven. Dit zal in 2016 weer gebeuren. Het plan wordt jaarlijks
doorgenomen en geactualiseerd en waar nodig van acties voorzien
Mededeling betreffende een leerling in relatie tot Fundament tot
talent
Gert licht toe om wat voor speciaal talent het gaat en hoe de school
hiermee is omgegaan. Het gaat om het wekelijks verlof verlenen van een
kwartier.
Project Malawi/Afrika
De school zal in maart een groot schoolproject houden, met als thema
Afrika/Malawi. In overleg met de kerk is besloten de vastenactie te
verplaatsen naar het voorjaar. Het geld dat hiermee wordt opgehaald, zal
worden besteed aan de aanschaf van zonnepanelen voor een
huisvrouwenproject in Malawi, onder auspicien van de stichting ProMundo.
Wvttk
Er zijn plannen van het kabinet om de meivakantie 2 weken te verplichten.
Heeft dit invloed op het invoeren van het 5 gelijke dagen model. Gert wil
eerst wachten of dit verplicht wordt gesteld en vanaf welk schooljaar. Als
dit invloed heeft op het nieuwe leermodel zal naar alternatieven worden
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gekeken.
Gert verzoekt om het personeel op iedere agenda te zetten. Hij licht dit
toe.
10. Vergadering
Dinsdag 01-12 19.30uur voorbespreking

Gert
Allen

