Notulen van CBS It Fundamint van 23 januari 2018.
Aanwezig: Frida, Hilly, Fotine, Eef, Ida, Arjen en Aukje. Afwezig: Géén.
1. Opening. Frida opent de vergadering met een stukje “van huis uit meegekregen” uit
“De oogst van je leven”.
2. Vaststellen van de vergadering. De agenda wordt zo vastgesteld.
3. Notulen MR vergadering d.d. 31 oktober 2017. De actielijst staat op de
agenda(1),overleg is geweest (2,3),(4) moet nog, zelfde aantal l.l. formatie hetzelfde,
Ouderavond(5)zie mail van Frida o.l.v. de MR.
4. Ingekomen stukken. 4a géén vragen / opmerkingen. 4b: 14 februari is er een
staking. De leerlingen krijgen zo te weinig onderwijstijd. Vraag: Moeten we nog iets
ondernemen of gaat het over naar het volgende schooljaar? Staken is prima. Advies:
Duidelijke communicatie naar de ouders toe. Reden van de staking en wanneer en de
gevolgen van de staking.. De MR kan als klankbord fungeren.
Vervangingsprotocol: Dit heeft te maken met de competenties van de leerkrachten. Wat
is de beste oplossing? Wat als er geen invallers zijn bij ziekte van de leerkracht? Dan is
het overmacht en kunnen de kinderen naar huis worden gestuurd. De aanvangsgroep
groeit weer en wel zo dat er na de voorjaarsvakantie weer doorgeschoven wordt. Dit
moet duidelijk naar de desbetreffende ouders worden gecommuniceerd.
5. Begroting 2018 Eef geeft een toelichting op de begroting. We kunnen hier goed mee
uit de voeten. Volgend jaar graag iets eerder.
6. RIE zie mail. Hilly geeft een toelichting. Er komen nog een aantal aandachtspunten uit
waar aan gewerkt moet worden. Eef koppelt dit terug naar Ben. Er wordt gevraagd
naar het veiligheidsplan. Eef gaat informeren bij Ben.
7. Veiligheid, Routing en Verkeer. Maandag gaat het nieuwe plan in. Graag
contrôle.Het stencil ophangen bij de ingangen. Hilly en Eef gaan met de gemeente in
overleg over bebording, graszoden, parkeerplaatsen enz. De afspraak wordt gemaakt.
8. Onderwijsvernieuwingen. De leerkrachten per bouw lichten dit toe. Eef zorgt ervoor
dat er voor de voorjaarsvakantie een brief uit gaat over dit onderwerp
9. Update speerpunt Ouderavond.
10. Vooruitblik MR agenda 27 maart. De info over de groepsplanning komt erop, is het
format van de schoolgids ook aan verandering toe?, Tussenevaluatie door Eef en de
verkiezing om nieuwe MR leden. PMR wordt door Lucie gedaan en voor de OMR
worden ouders persoonlijk gevraagd om zich kandidaat te stellen. Er komt een
evaluatie van de leerlingen kaart in het team en wat doen we met de gezonde school.
De formatie en de groepsindeling staan dan op de agenda.
11. Rondvraag. Fotine informeert naar de acties die zijn genomen bij de groepen 4/5 en
7. Graag willen we Janneke uitnodigen om ons te informeren over het functioneren
van de GMR. 21.45 uur Sluiting met het gedicht Respect.

