Notulen MR vergadering 21-11-2017.
1. afrekening ouderbijdrage 2016-2017.
De overschrijding (groep 8) wordt nog door Leida op schoolfondsrekening gestort.
Overloop schooljaar nog niet bij boekingen. Nieuw schooljaar komt €1600,Autorisaties kunnen niet direct worden overgeboekt vanwege drie verschillende
rekeningen. Nieuwe controller wordt gevraagd zich hierin te verdiepen. Actie: Bas
vraagt aan Trudy of dit bij alle Proceon scholen het geval is. Avondvierdaagse hoger
dan begroot. Bij AC zijn alle uitgaven op een hoop gegooid. Ouderbijdrage: 10
gezinnen hebben niet betaald. Zeven gezinnen hiervan zijn inmiddels van school.
Budget wordt naar rato betaald. Dit jaar is de betaling van ouderbijdrage en
schoolreis ineen. Sinterklaasbudget was verlaagd van €750,- naar €600,- Dit was
niet duidelijk. Nu is €7770,- uitgegeven.
2. 1 oktobertelling en verloop leerlingenaantal.
Totaal aantal leerlingen: 134. De huidige groep 8 is groot. Instroom groep 1
onduidelijk. Profilering belangrijk. Helder verhaal naar buiten, goed team, fijne sfeer.
Naamsverandering. Actie Bas: via gemeente uitzoeken wie hier komt wonen. In het
leven roepen van PR commissie. Vader van Roby kan wellicht grafisch iets
betekenen. Denk aan flyer.
3. Vaststellen jaarverslag 2017-2018.
Is geplaatst in de nieuwsbrief.
4. Stand van zaken hoofddoelen.
Snappet: groep 4 t/m 8. Groep 4 nieuw. Groep 8 moet wennen. De terugkoppeling
van informatie wordt door sommige kinderen als lastig ervaren.
Groepsdoorbroken werken: na herfstvakantie begrijpend lezen. Tussentijdse
meetmomenten. Twee keer per week instructie, twee keer per week verwerking.
LIO-er verdiept zich in het proces.
Teamgerichte onderwijsstructuur in twee teams.
Profiel natuur: LIO-er verdiept zich hierin.
Opbrengstgericht onderwijs: zien we terug in resultaten. Gestructureerd.
5. Missie/visie.
Volgende keer.
6. Rondvraag.
Bas: €12000,- extra. Inventarisatie team: unaniem gekozen voor aanpak schoolplein.
natuurplein. Vervanging Else: juf Sabine. Vanaf februari. Ze gaat 1dag groep 4/5
draaien, 1 dag groep 6/7 en 2 dagen groep 8. Jannemieke draait fulltime groep 8 in
de maand januari. Vakantiedata GMR onlogisch. Actie: Bas informeert bij Margriet
(IB-er Regenboog)
Benita: communicatie rondom vertrek Else veroorzaakte onrust. Ouderbijdrage
reminder: vrijdag.
MR vergadering van 12 december wordt opgeschoven i.v.m. staking.

