Notulen schoolraad ST. JAN BAPTIST
Datum

: 28 februari 2018

Tijd

: 20.00-21.30 uur

Plaats

: basisschool

Aanwezig: Maria, Rita, Karen, Patricia, Werner, Henrik, Dirk, Marc, Bas
Afwezig: Judith, Carla

1. Welkom / opening en vaststellen agenda
2. Notulen
Vergadering 9 januari worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
a. Uit MR/GMR: Agenda GMR is nogal laat verstuurd, geen
notulen/achtergrondinformatie op website beschikbaar. Werner heeft SR deel
van de website een update gegeven.
b. Uit Oudervereniging: Karen gaat de website vd school updaten vwb informatie
oudervereniging etc , Oudervereniging is druk bezig met organisatie
Koningsspelen.
c. Mededelingen vanuit het team: Femke is bevallen van dochter. Er is nieuwe
collega op administratie gestart : Julia van der Muuren, zij is 3 ochtenden per
week aanwezig. Ruimtegebrek school: max capaciteit komt in zicht (180
leerlingen), onderwijsambtenaar gemeente is langs geweest maar er wordt
vooralsnog geen directe actie verwacht. Per nieuw schooljaar starten we met
165 leerlingen. Agendapunt huisvesting/groei school toevoegen op volgende
vergadering!
Bas zoekt uit wat regels rond arbo zijn als het gaat om noodzakelijke
lunchruimte op werkplek , volgende vergadering.
4. Ingekomen stukken
Info MR wordt door Werner gelezen.
5. Schooltijden
Zelfde traject als vorig jaar bewandeld.
Enquete onder ouders: voorkeur 3 dagen continu maar slechts 1/3 van de
aangeschreven ouders (150) heeft gereageerd. Inventarisatie onder
teamleden: voorkeur 3 dagen continu.
Tijdens de vergadering wordt besloten dat de ouders nogmaals verzocht
worden te reageren (uiterlijk 8 maart ivm wettelijke termijn). Hiervoor wordt
extra mail verstuurd door Maria op 2 maart. Op 9 maart stuurt Werner
bezwaren ouders rond waarna rond 12 maart er definitief besluit van MR valt.
6. Vervolgacties n.a.v. informatiemarkt
Er is budget om schoolplein aan te kleden. Er moet nog plan gemaakt worden
waarvoor Marc zich opgeeft. Idee is om een soort pad te maken met
bestickering. Volgende SR wordt plan gepresenteerd.
7. Sponsoring
Geen nieuws , Marc pakt dit volgende SR op.
8. Communicatie/media/techniek

Gesprek ASML wel geweest maar ging over Lego League, Rita komt volgende
SR hier op terug
9. Schoolklimaat
Bezig met project: identiteit (kernwaarden zijn plezier, veiligheid en
sportiviteit). Wordt ondersteund door Bredeschool waarbij als eerste het
buitenspelen wordt opgepakt.
10. Rondvraag
De app Klasbord wordt voorgesteld door Bas , echter Parnassys blijft in
gebruik, interne systemen zijn hier ook aan gekoppeld.
Patricia sprak eigenaresse Ekkerman die actie naar school zou hebben
gemaild, niet op gereageerd? School is hier in op ingegaan omdat veiligheid
niet gegarandeerd kon worden op dat moment.
Maria is druk doende met nieuwe website, bouwstenen zijn klaar. Komt
volgende keer terug in SR. Gaan we witte postvakje nieuw leven inblazen?
Dirk gaat postvakje aanpassen met tekst “Schoolraad”, zodat duidelijk wordt
waarvoor de mysterieuze witte brievenbus dient.
Volgende vergadering is verplaatst naar 16 april.

