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Concept-notulen 16 juni 2015 

 

Aanwezig: Mark, Marieke, Bas, Carola (afwezig met kennisgeving : Johan) 

 

Notuliste: Marieke 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
Mark opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
 

2. Notulen 14 april 2015 
De notulen worden vastgesteld met dank aan Carola. 
Waarbij Bas noemt dat inmiddels duidelijk is dat het negatieve saldo is opgelopen tot 35.000 
euro. Dit heeft geen direct consequenties voor bijv. de formatie maar gaat wel mee op de 
balans voor 2015. 
 

3. Mededelingen 

a. 
 

Directie/Team 

 Personeel:  
Johan heeft te horen gekregen dat naast z’n knieën ook zijn heupen moeten worden 
geopereerd. Flinke tegenslag voor hem persoonlijk en de school. De eerste OK heeft 
hij uitgesteld tot in de zomervakantie. Bas kijkt naar vervanging voor de start van het 
nieuwe schooljaar. 
Karin G. is na haar OK weer aan het re-integreren, dat gaat goed, wel is de 
verwachting dat ze voor de zomervakantie nog niet voor de groep kan staan. 

 Gebouw: de zonwering is aan vervanging toe, Bas heeft selectie bedrijven gedaan en 
de meest geschikte gaat de klus nu uitvoeren. 

 Aansluitend op vorige vergadering kan Bas melden dat het team heeft besloten in zee 
te gaan met IPC (International Primarie Curriculum) 16 september heeft het team 
hierover de eerste scholing. Kern is dat deze methode verbinding legt tussen 
verschillende leergebieden en deze behandeld binnen thema-projecten. Soms zullen 
deze projecten school breed worden uitgerold, vaak ook verdeling in onder-midden- 
en bovenbouw 

 Gevolg van huidige formatie is dat levelwerk in de eigen klassen gaat plaatsvinden 

b. Ouderraad: 
Geen inbreng 

c. GMR 
Geen mededelingen. 
 

d. Ingekomen stukken: 
In ‘info-MR’ heeft Marieke stuk gelezen over visievorming op onderwijs door de MR, lange 
termijn blik, bijv. 2020 of 2032 als stip op de horizon nemen. Het lijkt ons goed om dit ook 
eens te agenderen. Bas noemt dat het strategisch beleidsplan van Batavorum voor de 
komende 4 jaar bijna klaar is, dat gaan we tzt bespreken. Hierin komt de lange termijn visie 
dan ook terug. 

4. Schooltijden onderzoek: 
We zijn tevreden over verloop van dit proces, we denken dat zulke ouderraadplegingen vaker 
kunnen plaatsvinden. 

5. Veiligheidsprotocol: 
Ongewijzigd vastgesteld. 
Door de komst van de peuterspeelzaal in de school zal het protocol moeten worden 
aangepast. Dit doet Bas begin volgend schooljaar, voortaan agenderen we dit onderwerp dus 
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aan het begin van het schooljaar 
 

6. Afscheid Marie-José 
MR heeft uitnodiging voor de receptie gehad, Mark en Marieke komen  

7. Rondvraag 
Bas: indeling klassen deze week bekend gemaakt, aantal kinderen/ouders is teleurgesteld, bij 
signalen op het plein deze graag doorgeven aan hem. 
Mark: cao, nieuwe taakbeleid al besproken in team?, Bas licht e.e.a. toe. 

De vergadering wordt om 20.46 gesloten. 

 
 
 
 

 

Actielijst 

 

Nr. Onderwerp Actie 

houder 

Status Gereed 

151 Overzicht vakantierooster sturen Bas   

 
 


