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Aanwezig: Jasper Bunt, Maaike de Koning, Germen Heuveln, Robin Nijssen
Kiezen voorzitter
Maaike is verkozen tot voorzitter
Hoe staan we er voor, hebben we alle kinderen in zicht?
We hebben alle kinderen in zicht. Geen kwetsbare kinderen (op aangeven van school zou dat via
leerplicht gaan). Maar zoals gesteld speelt het niet bij ons op school.
Bestuur probeert scenario's te bespreken (lokalen, veilig door gebouw bewegen, leeftijdsopbouw
personeel).
Ouders zijn angstig qua straat (kinderen spelen te veel met elkaar). Lastig voor kleuters, in Gynzy
werken, of spelenderwijs? Scheelt per kind.
Begroting
Formatiebegroting voor schooljaar, overige begroting (boekhouding) voor de rest van het schooljaar.
Jasper heeft de begroting toegelicht.
Gaan over begroting heen, verwachting is dat dat mag op basis van groei. Dit wordt vanuit het bestuur
bekostigd.
Formatie
Groep 1
Groep 2/3
Groep 4/5
Groep 6/7/8
0.2 IB (Floor) (nu al).
3.8 leerkrachten
1.0 Directie (0.8 directeur/0.2 Adjunct directeur Robin) (nu al).
Bijna alleen maar kleuters in de instroom. Prettig voor de groei van de school. Enkele kinderen in de
andere groepen.
"Vragen groep 2 nog een kleuter, krijgt groep 3 dan nog wel het werk dat we nu voorbij zien komen?".
Hier graag een informatiebijeenkomst over houden. Anders moet je groep 3-4 later in het jaar uit elkaar
halen. Er zouden nu al geluiden zijn. We gaan ouders goed informeren.
Huisvesting: Twee lokalen naast het schoolgebouw. Twee lokalen er buiten, de groep waar nu de
kleutergroep in zit hopen we een kleuterspeelzaal te beginnen (is heel veel vraag voor).
Kwaliteitskaarten
Robin heeft deze gepresenteerd.
MR reglement
Contactpersoon GMR.
Robin past aan vanuit Johan de Witt en stuurt naar MR (geel gemarkeerde aanpassingen).
15 juni eerstvolgende GMR.
Omdat Robin nu onderdeel is van de directie zal hij de eerste vanuit de personeelsgeleding die uit de MR
stapt. Hij blijft nu nog een jaar in de MR (geen andere leerkrachten door klein team).
Bouw
Bouw loopt op schema. Geen bijzonderheden.
Volgende bijeenkomsten
Formatieplan (advies oudergeleding, goedkeuring personeelsgeleding).
Concept schoolgids
Vakatierooster
Laatste keer
Schoolgids vaststellen
Huisvesting.
Voortgang van de nieuwbouw

