Datum:
Aanwezig:
Afwezig
Notulist:

Dinsdag 6 september 2016
Sander, Merel, Renate, Rafin en Ritish
Renate

Punt
Mededelingen
directie

Besproken
Inspectiebezoek 20 september
Sander legt uit wat het inspectiebezoek inhoudt. Op
dit moment zijn alle voorbereidingen in volle gang.
Ouders voor het gesprek zijn uitgenodigd. Karlien
(Clusterdirecteur) gaat gesprek met Sander
voorbereiden. (12 september) Een soort `generale`
repetitie. Wij gaan het vol vertrouwen te gemoed.
Dezelfde dag wordt de uitslag besproken. Sander
streeft erna dezelfde week het oordeel met ouders
te delen.
Europese Aanbesteding ICT
Sander legt het 1 en ander rondom de nieuwe
aanbesteding aan. Een groot aandeel van de
hardware gaat vervangen worden. Zeker alle
digiborden! Het wordt een intensief proces. Eind
september wordt de hele patchkast opnieuw
geordend.
8 januari moet het geïmplementeerd worden.
Algemene ouderavond
Volgende week dinsdag staat de algemene
ouderavond gepland. De avond ziet er als volgt uit:
18.30-19.15: Info avond groep 1-4
19.15-19.45: Algemene ouderavond (Ritish gaat
nadenken over een klein stukje. Rafin is helaas

Actie

aanwezig)
19.45-20.30: Info avond groep 5-8
Merel gaat ook stoppen. Merel en Renate zitten er
te lang in. Merel stopt dit jaar en Renate volgend
jaar. Merel gaat het team mailen hierover
Begrijpend lezen
Het team gaat dit jaar getraind worden op het
gebied van begrijpend lezen. Deze training zal heel
gedifferentieerd gegeven worden. (zowel bouw, als
1 op 1 coaching) Fenom zal deze trainingen
verzorgen.
Stand van zaken (personeel)
Vacature ½ is eruit. Merel gaat per 6 januari met
verlof. Ook zal zij na haar verlof ouderschapsverlof
opnemen.
Gym groep ½
Het achterste speellokaal is qua klimaat niet fijn.
Sanders is gaan kijken hoe het ervoor staat met het
stukje veiligheid en materialen. Ook heeft hij een
gesprek met Nienke gehad. Beiden zijn het met
elkaar eens dat het niet altijd even veilig is. Sander
heeft een onafhankelijke vakleerkracht naar het
speellokaal gekeken. Zij gaf aan dat het mager is. De
materialen zijn oud, nog net niet afgeschreven.
Arbo technisch zijn de materialen te zwaar. Sander
is in gesprek gegaan met de kleuterbouw hoe
hiermee verder te gaan. Er is afgesproken dat er
vanaf volgende week gestart wordt in de grote
gymzaal. Kijken of er volgend schooljaar budget is
voor groot materiaal.

Merel mailt het
team met de vraag
of iemand haar
taak wilt
overnemen.

CMR
W.V.T.T.K

7 september 2016 (Merel gaat)
Schoolklimaat
Het is onwijs warm in de school. Vorig jaar is er een
co2 meter in de klas gezet bij Merel en Renate en
hij gaf continu onvoldoende haar.
Sander heeft het probleem gemeld bij ASG. Het
gebouw is van de gemeente en dat maakt alles
lastig. Er klagen veel collega`s over hoofdpijn,
brandende ogen. Ook kinderen klagen hierover.

Sander gaat na 20
september hier
mee aan de slag

MR team- en oudergeleding
Ritish geeft aan dat hij gaat stoppen met de MR.
Het valt niet goed te combineren met zijn eigen
werk.
Cao
Hoe zit het nu met de ouderavond tot half 7?
Worden deze uren gecompenseerd? Sander geeft
aan dat deze afspraken vorig schooljaar zijn
gemaakt. Sander wilt hier wel meer duidelijkheid
over geven. Hij wordt nu gecompenseerd.
Rondvraag

Woensdag 26 oktober 19.00 uur uiteten met
MR.

Tijdens een
teamvergadering

