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Voor schoolse zaken Wouter Welbers

Vergaderpunten:
1. Kindcentrum zaken (door Wouter)
 Personeelsbeleid-formatie
Formatie is goed gekeurd, het worden 5 groepen. Daarvoor moeten alle werkdrukgelden
worden ingezet en GOO vult dan nog een gedeelte aan. Er komt wel extra ambulante tijd
(2 dagen, 0,4 FTE)
OOP > Toon gaat stoppen. Er komt 0,4 FTE terug. Kunnen nu gaan kiezen voor conciërge
of administratie. Ook worden de mogelijkheden gekeken om deze plek in te vullen met
iemand vanuit Senzer.
 Begroting
Begroting is goedgekeurd.
Deze wordt ons toegestuurd waarna wij deze het liefst voor 20 feb goed moeten keuren.
 Terugblik studiedag 27-1
Onderwerp was visie
Visie op onderwijs
Visie op het kindcentrum > wat samen en wat niet
Volgende studiedag gaan ze verder met dit onderwerp
 Stand van zaken jaarplan
o Sociaal emotionele methodiek wordt Fides. Steffie en Hanneke zijn op scholen 2
verschillende methodieken gaan kijken en deze waren ze heel enthousiast over.
Volgend schooljaar informatieavond voor ouders en verenigingen over deze
methodiek.
o ICT wordt volgend jaar geïmplementeerd. Er komen vanaf groep 4 voor elke
leerling een Chromebook.
 Ouderbetrokkenheid (rapport, surveillance, visie)
 rapport: iemand van oudergeleding MR mee vragen maken voor ouders >
Judith en Marieke helpen Wouter mee
 Visie: hoe betrekken we ouders in het meedenken over de visie?
MR + oudercommissie willen meedenken met Wouter
 Pleinwacht: evaluatie van het niet surveilleren voor schooltijd
Wordt als zeer positief ervaren door leerkrachten en ook ouders vinden het geen
probleem. Let er wel op dat er eenduidigheid is met regen dat of alle kinderen
naar binnen mogen of alle kinderen buiten moeten blijven



Inspectiebezoek themaonderzoek didactisch handelen
Kleinerf is aan de beurt voor een bezoek. Themabezoek: didactisch handelen.
Voorbereidingen worden op dit moment getroffen om het bezoek te ontvangen.

2. Ouderraad door Arthur
Ouderbijdrage
Ouderbijdrage is verhoogd van 30 naar 35 euro. Dit moet goed gekeurd worden door de MR.
Je mag geen herinnering sturen om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen.
Aan het begin van het jaar een begroting opstellen en het vaststellen van de ouderbijdrage.
Dit moet dan ter goedkeuring naar de MR.
3. Notulen vorige vergadering
Aangepast en goedgekeurd. Deze worden op de site geplaatst.
4. Notulen ouderraad
Geen opmerkingen.
5. KC-Tulband deel 2
i.v.m. slechte weersomstandigheden niet deelgenomen aan dit overleg
6. Ter kennisgeving aangenomen.
 Agenda OPR
 Agenda GOO-raad
 Representatieregeling
 Advies betreffende opleidingsschool
7. Rondvraag
 15 maart stakingsdag?
Nog geen uitspraak over gedaan wat GOO gaat doen. De tendens binnen het team is
wel om te gaan staken.
 Agenda minimaal een week van te voren aanleveren, maar zeker voor een weekend.
Anders geen tijd om het te lezen.
 Advies voor vervolgonderwijs:
Waarom is er op kleinerf geen voorlopig advies eind groep 7?
Waarom is er geen advies in groep 8 voordat de open lesmiddagen/open dagen
beginnen?
Planning vergaderingen:
Dinsdag 12 maart 20-21.30 uur
Donderdag 6 juni 19.30-21.00 uur

