Notulen MR-vergadering dinsdag 30 januari 2018
Aanwezig
Afwezig

Judith van Duivenboden, Fleur Haije, Relinde van Leijden, Desiree Sorgedrager, Annegien Coenen
Annemieke Sterken (langdurig ziek)

Volgend overleg dinsdag 13 maart 2018

●

Personeel:
Vervanging van personeelsleden tijdens langdurig ziek en zwangerschapsverloven is geregeld.
In de BB is een nieuwe leerkracht aangesteld, Mieke Kraan. Zij is inmiddels meer dan 3 weken aan de slag.
Ook is er een nieuwe collega aangenomen, Nikki Lodeweges, voor de nieuwe extra groep in unit 5/6. Zij werkt
momenteel op een andere KPOA-school. Zij is pas ná de voorjaarsvakantie beschikbaar. De nieuwe leerlingen
starten woe 7 feb. in groep groen. Na de voorjaarsvakantie gaat de groep daadwerkelijk van start. Tot die tijd wel
ondersteuning.
Vacatureruimte voor 2018-2019 is 2,2 FTE.

●

Schoolbezoek 2:
We kijken terug op een positief schoolbezoek op woe 17 januari door Bert Dekker (CvB). We hebben het jaarplan
doorgesproken en hij heeft een bezoek gebracht aan de units.

●

Begroting 2018:
De begroting is goedgekeurd. De prognose van het leerlingenaantal is aangepast. Stond oorspronkelijk voor de
komende jaren op 250 leerlingen, dat is aangepast naar 255 leerlingen (1 okt 2019) en +5 voor de jaren daarna.

●

Studie 2-daagse februari:
De komende studiedagen staan in het teken van Handelingsgericht werken (teamscholing op maandagochtend
door Evelien Bakker) en de Cito-resultaten van de M-toetsen. De leerkrachten analyseren de resultaten op schoolen unit-niveau, evalueren groepsplan 1 en schrijven groepsplan 2.

●

PR:
In magazine “Woongaard” staat een artikel met foto’s over Dok 12. Een mooie promotie voor onze school.

●

We hebben nog een terugblik van de vorige vergadering inzake binnengekomen brief van een ouder over de
pleinwacht gedurende lunchpauzes.

●

Ontwikkelingen in ABC:
Op woensdag 28 maart is er een ouder- en leerkrachtenavond op school de Marke van 19.00 tot 21.30 uur over
Breinontwikkeling door Wilma Paulei met eraan gekoppeld nog 4 workshops. Dit zal ook nog vermeld worden in de
Nieuwsbrief.

