Vastgestelde notulen schoolraad ST. JAN BAPTIST
Datum
: 24 oktober 2017
Tijd
: 20.00-22.00 uur
Plaats
: basisschool

Aanwezig: Sanne, Dirk, Carla, Patricia, Werner, Bas, Karen, Rita, Maria, Judith
Afwezig: Henrik, Marc
1. Welkom/ opening en vaststellen agenda. De notulen van 14 september worden vastgesteld.
2. Mededelingen: vanavond is Jane aanwezig namens de oudervereniging. Het is van belang
om te presenteren wie ze zijn en wat ze doen. Ze organiseren leuke dingen zoals de
juffendag, Koningsspelen, Kerst en Sinterklaas activiteiten / aankleding. De opzet voor de
Koningsdag wordt anders. Hiervoor zoeken leden oudervereniging en teamleden SJG elkaar
op! Leden oudervereniging: Sanne Schippers, Maurice Verdaat, Marc Snelders, Marielle de
Bar, Kimberly Keeris, Ans van Alst, Jane Vos, Heidi van der Mierden, Corine Goossens,
Angela van Gemert, Anita van Geels, Monique Zwijgers. Jane zegt toe dat ze een stukje
aanlevert voor de nieuwe website van school waarin de oudervereniging zich presenteert.
3. Informatie vanuit het team: nieuw meubilair is inmiddels toegezegd. Mijke start weer na de
Herfstvakantie. Voortaan op de agenda ‘toekomst school’.
4. Ingekomen stukken/mededelingen: GMR MR cursus gedaan (Werner). Per 1 januari 2018
aanscherping Privacy wet. Gezamenlijk Veldvest stuk volgt. Info MR blad is binnen.
5. Terugkoppeling informatiemarkt. Deze opzet blijkt prima, er is meer interactie. Judith maakt
tabel (output avond schoolraad flipover) en stuurt deze mee met de notulen. App voor
ouders: via Parnasys is een systeem beschikbaar. IVN, boswandeling (IVN binnenbos). Meer
groen op het schoolplein. Volgende keer terug op de agenda zodat we een compleet beeld
hebben en acties kunnen koppelen.
6. Organisatie SR / MR: verdieping en bekijken welke bijdragen er geleverd kunnen worden
voor de toekomst. Patricia, Sanne, Bas, Werner bereiden een praatstuk voor en komen op13
nov. 20.00 uur samen. Dit stuk wordt de volgende vergadering 22 november 20.00 op
school ingebracht.
7. Sponsoring, nog niet gebeurd. Statuten en leden sponsoring. (Actie Dirk en Marc moet nog
gebeuren). Dirk neemt contact op met Marc. Voor 22 november.
8. Techniek IT Media Judith stuurt Sanne app. Volgende vergadering is datum bekend.
9. Schoolklimaat: insteek leraren 8.20 in de klas. Social media groep 6. Nieuwe opleiding
brigadiers. Schoolreisje september is goed verlopen.
10. Website: nieuw frame gereed, foto’s aangeleverd.
11. Rondvraag: vanuit handhaving gemeente zijn regelmatig controles. Parkeren komt ook in de
nieuwsbrief nog aan bod (ook parkeren op plekken waar dit niet mag, halte schoolbus, oprit
woningen tegenover de school). Kleuters: veel papier mee naar huis van individuele werkjes.
Misschien leuk om ook de groepswerken te laten zien (foto, samen een groot kunstwerk
maken of lego bouwwerk).

