
Concept-notulen 14 april 2015 

 

Aanwezig: Mark, Marieke, Bas, Carola 

 

Notuliste: Carola 

 

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

2. Notulen 9 december 2014 
De notulen worden vastgesteld met dank aan Marieke. 
 

3. Mededelingen 

a. 
 

Directie/Team 
W.O. voorlichting van Gio (directeur Driel)  IPC (International Primarie Curriculum) ontwikkeld 
door Shell. We hebben gekeken in Elst op BS de Esdoorn naar het aanleren van vaardigheden 
in de praktijk. We gaan kijken hoe we dit in de praktijk kunnen realiseren. Tijdens de 
avondvergadering thematisch of systematisch. Werkgroep zoekt dit uit.  
21e eeuw vaardigheden zijn erg belangrijk. 
Wat past er bij onze visie? Advies naar team toe. Voor het einde van het schooljaar moet een 
besluit genomen worden. 
 
Karin is nog ziek thuis. 
 
Johan is vanaf vandaag weer 100% aanwezig.. Hij moet binnenkort worden geopereerd  aan 
zijn knie. 
 
VO-overdracht is zo goed als rond. 
 
Volgende week is de eindtoets groep 8. 
 

b. Ouderraad: 
Bemensing van commissies is ter sprake geweest. 
 

c. GMR 
Geen mededelingen. 
 

d. Ingekomen stukken 
Jaarverslag 2014 Landelijke commissie voor geschillen 
 

4. MR-jaarverslag 2013-2014 
Duidelijk en compleet 
Bas zorgt dat het jaarverslag op de site komt en wordt vermeld in de nieuwsbrief. 
 

5. Schoolgids (beoordeling concept) 
Geen op- of aanmerkingen. 
 

6. Formatie 2016 
In verband met krimp: 
Min € 80.000,00 negatief budget, nu nog min € 10.000,00. 
Marie-José stopt, Marianne neemt onbetaald verlof op. Dit brengt het negatieve saldo naar  



Min € 10.000,00. We kunnen met 5 groepen gaan werken. Op de studiedag buigt het team 
zich over de mogelijke samenstellingen. 
 

7. Vakantierooster 
Bas stuurt nog het overzicht. 
 

8. Materiële  begroting 
Er wordt nog wat gediscussieerd over de verhuur van ruimtes in de school om gelden te 
genereren. 
 
Eind van het schooljaar zal bv. In de schoonmaakkosten verder bezuinigd moeten worden. De 
verantwoording is zeer streng. 
 

9. Pestprotocol 
Er zijn in een bepaalde groep wat vaker ruzies en problemen. 
Kinderen komen rustiger binnen, leerkrachten vangen binnen de kinderen op. 
Veel speelgelegenheid 
Iedereen loopt buiten 
Kanjertraining wordt in alle groepen gegeven. 
 

10 Schooltijdenonderzoek 

 Papieren versie turven 

 Oudste kinderen brieven 

 Sluitingsdatum  
Voorzitter MR/OR tellen de stemmen . 
18 mei mee 
22 mei retour 
Leerkrachten maken lijst en vinken af. Leerkracht donderdag extra brief mee. Mark telt 
dinsdag met leerkracht. 
Uitslag volgt via de mail, zodra deze bekend is. Marieke past de brief aan. 
Team zorgt voor verspreiding en inname. 
 

11. Nieuwe CAO 
Op stichtingsniveau zijn 2 avonden geweest over de nieuwe CAO. 
Formatie wordt omgezet in uren. 
Geen compensatie voor fulltimers. 
 
Op schoolniveau 
Afstemming zoeken, werkdruk moet omlaag. In CAO is geen doel maar middel. In gesprek 
gaan met elkaar. 
Wat kunnen we nog? 
 

12. Rondvraag 
Er is niets voor de rondvraag 
 

De vergadering wordt om 20.46 gesloten. 

 
 
 
 

 



Actielijst 

 

Nr. Onderwerp Actie 

houder 

Status Gereed 

150 Stukje aanleveren nieuwsbrief 

 

Mark   

148 Scholingsplan voor 2015-2016   16-06-2015 

151 Overzicht vakantierooster sturen Bas   

152 Jaarverslag op site plaatsen en 

vermelden in nieuwsbrief 

Bas   

     

 
 


