Notulen maandag 1-02-16
Aanwezig: J. Tigchelaar, J van Mierlo, M Jonkhout, L Stive, L, Boreel, M Tullenaar
Afwezig: P. Gaalman, E. vrijman, N, Roumimper
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Opening : JT opent de vergadering
Punten voor de rondvraag: geen
To do lijst notulen 1-2-2016: geen
Lief en leed: Marcel blijft langer afwezig uit de groep. Vervanging is moeilijk aangezien de
pool leeg is. LB komt met voorstel. Hier en daar nog gaten in het rooster. Situatie is niet
ideaal maar beste wat mogelijk is. MR geeft aan, communiceer snel en duidelijk naar de
betrokken ouders. Er zal misschien onrust ontstaan in de groep aangezien 3 leerkrachten per
week niet wenselijk is.
Inkomende en uitgaande post: 2x ING en boekje MR
Mededelingen directie: LB komt met overzicht ziekteverzuim. Dit jaar meerdere collega’s
twee keer kortstondig ziek, wel zorgen om conciërge. En 1 langdurig zieke.
Er is een extra conciërge aangenomen. Neemt vooral huishoudelijke taken over.
Kno-arts is aanwezig geweest, erg leuk.
Er is een extra onderwijsassistent aangenomen om extra hulp te bieden.
Huidige stand van zaken nieuwe leerlingen: Dit is zorgelijk. We staan op dit moment op -9
leerlingen. Vorig jaar hebben er 54 kinderen ingeschreven en konden we een volle groep
groeien. Besproken hoe dit kan. LB is de eerste die contact heeft met de potentiele ouders.
Tips en ervaringen zijn gedeeld.
Aanpassingen schoolplein: er zijn 3 ouder sen 2 leerkrachten die in deze commissie zitten.
Komende maanden wordt hier verder naar gekeken. Er is een draaiboek vanuit andere
scholen die al een groen schoolplein hebben gerealiseerd. Hoe komen we aan het benodigde
geld? Tekening maken kost 5000 euro, waar komt dit geld vandaan. De MR heeft net de
begroting goed gekeurd, 2 dagen later ineens 5000 extra nodig. LB geeft aan tablets niet
meteen nu nodig, nieuwe methode misschien goedkoper. Schuiven in de posten. Ouders
laten helpen. Misschien is er iemand binnen onze school die op dit gebied wat voor ons kan
betekenen.
Begroting: SOPOH teveel uitgave qua inkomsten. School: zie bovenstaande
Eerst volgende lustrum activiteit: groot project kunst door gehele school. Team heeft
studiedag hierover gehad. Grote afsluiting 26 februari. MJ gaf aan hierbij te helpen.
Open dag: 16 maart. LB bijgepraat hoe het voorgaande jaren ging. Draaiboek bij Marion. MR
wil aanwezig zijn om te helpen.
RT groep 7 &8 gerucht gaat dat hier geen geld meer voor is. Dit is niet waar. Alleen geen
verworven recht. Accent ligt bij ons bij groep 3/4/5/.
JT geeft aan de site van de SOPOH doorgespit te hebben. Hier staan goede documenten op,
later naar kijken.
Info octopussite: niet up to date. Team is hier wel mee bezig. JvM geeft aan de site te willen
bekijken en zijn bevindingen door te geven.
Taken klassenouder/ouderraad. Uit het koffie-uurtje van de klassenouders kwam naar voren
dat ouders wel willen helpen maar de leerkrachten veel zelf bij zich houden. Wordt
besproken in het team hoe hier mee om te gaan. Toch een OR, commissies uitbreiden?

16. Evaluatie directeur: MR heeft gesprek met de SOPOH over LB. Nieuwe stand van de
leerlingen baart ons zorgen. Hoe gaat de SOPOH nu verder, hoe gaat de evaluatie.
17. Rondvraag: geen
18. Sluiting

To do
Website bekijken
Gesprek SOPOH
Ouderbetrokkenheid vergroten
Open dag
Toothkamp
Huishoudelijk reglement

naam
JvM
JT en NR
LB naar team
LB
JvM
JvM

