Notulen van CBS It Fundamint 31 oktober 2017
Aanwezig: Frida Meindertsma, Hilly Jongbloed, Aukje Postma, Arjen de Boer, Eef Sprenger t/m punt 7
en Ida Greijdanus
Afwezig: Fotine Hellema
1.
Opening
Frida opent de vergadering met een lied ‘Good Good Father’ van Chris Tomlin.
2.
Vaststellen agenda
Het punt de gezonde school komen we op terug bij de mededelingen
3.
Notulen MR-vergadering d.d. 12 september 2017
Fotine mist bij aanwezig. Hilly geeft nog een wijziging door aan Fotine.
Het schoolverslag hoeft niet meer te worden gemaakt.
4.
Ingekomen stukken en mededelingen
Situaties in groep 7 en 4c/5c zijn besproken en oplossingen/aanpassingen zijn besproken.
Hylkje en Lucie zijn herstellende. Er is nog geen zicht op wanneer ze terug komen. Marieke komt 18
januari weer terug.
Gezonde school: We gaan met het team in gesprek. Wat willen we en waar willen we heen? Hierna
kijken we wat de volgende stappen zijn.
5.
Stand van zaken begroting 2017
In november komt Ben met een nieuwe opzet van de begroting. We hopen deze in te kunnen zien op
de volgende vergadering. Eef ligt de begroting toe en beantwoordt vragen. De vereniging is financieel
gezond.
6.
Schooljaarplan 2017/2018
We bespreken twee actieplannen: professionele cultuur en didactisch handelen.
Deze twee plannen komen op tafel tijdens de bouwoverleggen. Alle leerkrachten krijgen het boek:
EDI (effectieve directe instructie).
De actieplannen Engels en ontwikkelingsvernieuwing worden in de bouwoverleggen door de
leerkrachten zelf ingevuld. De ouders worden via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld wat we doen
op het gebied van Engels en ontwikkelingsvernieuwing.
7.
Ouderavond komend schoolseizoen
De schoolcommissie heeft aangegeven het organiseren van een ouderavond waarbij interactie plaats
vindt best lastig vinden. We spreken af bij de schoolcommissie aan te geven dat de MR dit wel
samen met directie op zich wil nemen (eventueel met hulp van schoolcommissie). Deze avond kan
voortaan in principe eenmaal per twee jaar plaatsvinden, of vaker wanneer er aanleiding is. Frida
neemt dit op met Silvia.
8.
Vaststellen beleidsplan MR 2017/2018
We stemmen in met het beleidsplan.
9.
Vooruitblik MR-agenda volgende vergadering d.d. 28 november 2017
De datum voor de volgende vergadering blijft staan maar mochten er geen punten bij komen dan
komt deze te vervallen.
Januari: Eventueel speerpunt: De gezonde school.
10.
-

Rondvraag

11.
Sluiting
Sluiting met gedicht uit: Je glimlach is een brug

Actielijst
1. Nieuwe begroting mailen nadat deze besproken zijn met Ben
2. Terugkoppeling bevindingen hoogbegaafdheid aan Eef.
3. Contact opnemen met Eef over de RI&E
Hilly
4. Eerste verkenning formatie n.a.v. de teldatum
mailen
5. Contact op nemen met Silvia over de ouderavond
Frida

Eef
Hilly

Eef

