dinsdag 30 januari 2018

KCR 1 2017-2018
Datum:

26 september 2017

AGENDA
Tijd:

Onderwerp:

20.00

Opening en agenda vaststellen

Doel:

Afwezig: Monique, Pety, Hetty, Eva
20.05

Mededelingen directie

i

Janine is zwanger, zij zal tussen de kerst- en carnavalsvakantie met verlof
gaan.
Dit kalenderjaar nog, is toegezegd dat onze school wordt aangesloten op
het glasvezelnet.
Vanaf dit schooljaar werken wij met een andere systeembeheerder. In de
zomervakantie heeft de omzetting plaatsgevonden. Een gevolg daarvan is
bijvoorbeeld dat onze mailadressen zijn veranderd. We zijn nu nog wel
bereikbaar op het oude mailadres.
De stichting is bezig met het sluiten van een aantal mantelcontracten op
stichtingsniveau.
De Mariaschool staat te koop. De stichting was van plan om dit aan te kopen. Zij willen het gaan gebruiken als stafbureau en als permanent kunstlokaal waar al onze scholen maar ook derden gebruik van kunnen gaan
maken. (Noot: inmiddels is duidelijk dat dit plan niet doorgaat.)
De middenbouw groeit momenteel flink door de aanmelding van behoorlijk wat leerlingen van een andere basisschool. Plaatsing gebeurt met de
benodigde zorgvuldigheid.
20.10

i

Staking 5 oktober

De leerkrachten van de Bundertjes gaan staken op donderdag 5 oktober.
Op de BSO zijn voor die dag extra plekken waar ouders gebruik van kunnen
maken indien nodig. Uiteraard tegen betaling.
20.20

Notulen KCR 6 (juni 2017) vaststellen zie aantekeningen

b

Onduidelijkheid was er omtrent het kleurgebruik bij de middenmeting op
het gebied van lezen. Suus geeft uitleg. Verder geen bijzonderheden. Notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website. De notulen van KCR 5
worden dan ook meteen geplaatst.
20.30

GMR

i

Nog geen vergadering geweest.
20.35

Schoolgids

@ikcdebundertjes

b

https://www.facebook.com/bundertjes

We lopen de Schoolgids na. Renate noteert aanpassingen. Wanneer de
aangepaste Schoolgids verschijnt op de site, kan er een melding in de Bunderichtjes om ouders wellicht te prikkelen om het te lezen.
20.50

Begroting 2017-2018
Waar dient directie extra rekening mee te houden volgens KCR, gebaseerd
op schoolontwikkelingen/schoolplan?
We brainstormen over wat ideeën. Concept begroting op agenda volgende KCR.

a

TSO: Vergadering met medewerkers oktober, 1 nieuwe vrijwilliger. Uitkomst enquête volgende vergadering.
21.05

KCR 2017-2018
Taakverdeling en planning scholing: Suus gaat kijken naar een vervolgavond voor de KCR avond in januari.
Initiatiefrecht: Wat doen we hiermee? Veel dingen goed geregeld. Is het
continurooster een thema? Dit schooljaar op de agenda. Draagvlak onder
ouders, draagvlak onder leerkrachten, pedagogisch doel of voor ouders
financieel doel? Wat is het belang van de kinderen hierin?
Ouderlid GMR; Hilde heeft zich aangemeld. Verder geen kandidaten, Hilde
kan van start.

b

21.15

Jaarverslag 2016-2017
Ter vergadering worden de hoofdlijnen bepaald van het jaarverslag KCR
van afgelopen schooljaar
Marloes stelt deze samen en op de agenda van de volgende vergadering.

b

Pedagogisch onderwerp:
We brainstormen over een aantal mogelijkheden. Lastig omdat zowel Hetty als Monique er niet is.
Duurzaamheid/milieu
Consequent gedrag
Straffen en belonen
Zindelijkheid
Hygiëne
Voedingsbeleid
Waterbeleid
Kijklijnen (Hetty)
IKC plan (Hetty)
Wat is het doel van het pedagogisch onderwerp? Wordt het een doorgaande lijn binnen dit onderwerp richting basisschool? Wat is dan de basis? Hoe zet je dit door richting basisschool? Wat is het startpunt en waar
zou je naartoe willen?
Voorstel:
Vanuit KCR: voeding en milieu. Wij verwachten een toelichting op dit gebied vanuit Spring, wat zij op dit gebied doen en waar de organisatie of de
basisschool nog op aan kan sluiten.
Marloes stuurt over deze een mail naar Hetty en Monique.
21.25

Rondvraag en sluiting
Etentje KCR: woensdag 1 november Chalet Couvert

Volgende vergadering
Harmonisatie PSZ en KDV
TSO
Concept begroting
Jaarverslag
Pedagogisch onderwerp: Voeding en milieu met aanvulling vanuit Spring.

dinsdag 30 januari 2018

Datum:

17 mei 2016

Notulen
Tijd:
20.00
20.05

Onderwerp:
Afmelding: Guus, Henriëtte en Monique
Opening
Agenda vaststellen en mededelingen directie
Renate: vrijdag 20 mei Karlijn met verlof.

Doel:

b

½ B: Veel wisseling geweest, verloopt nu rustiger door de vaste vervanger
Ellen.

20.10

Voorlopige uitslagen eindtoetsen en entreetoetsen zijn binnen. De papieren
uitslagen kunnen soms nog veranderen. Resultaten tot nu toe positief, we
waren vooraf redelijk voorzichtig. Sommige adviezen kunnen herzien worden als de uitslag beduidend beter is dan vooraf verwacht.
Notulen KCR 4 vaststellen
Jaarverslag is compleet en Annemarie gaat hem op de site plaatsen.

b

Overdracht penningmeester? – Nog niet gebeurd.
Cursus Vos-Abb: contact gelegd, mogelijkheden zijn er. Kosten 500 euro.
Doel om dit zo snel mogelijk na de zomervakantie te doen, bijvoorbeeld de
eerste vergadering. Deze data zijn nog niet bekend. Wij gaan zelf een datum vastleggen. Dinsdag 1 november. Locatie: school.
Renate legt nog een keer uit wat de ouderbedankavond inhoudt.
Stukjes Bunderichtjes nieuwe leden deze week (voor 25 mei) per mail naar
Marloes. Graag met foto.
Notulen verder akkoord.

20.15

GMR
Info per mail door Henriëtte:
Er zijn 2 punten vanuit de GMR waar we instemming aan gegeven hebben.

i

1.Het Bestuursformatieplan. Dit komt ieder jaar terug en is een standaard
stuk, alleen de aantallen van de verschillende scholen worden steeds aangepast.
2. Duurzame inzetbaarheid. Hoort bij de nieuwe CAO.
De directeuren koppelen dit terug naar de personeelsleden.

20.20

Opzet gesprekken met ouders (ouderbetrokkenheid 3.0)
Helder, herkenbaar vanuit panelavond. Positief advies.

@ikcdebundertjes

a

https://www.facebook.com/bundertjes

20.35

Schoolondersteuningsprofiel
Schoolondersteuningsprofiel moet nog akkoord en ondertekend worden.
Per mail gaat hij naar de KCR. Akkoord doorgeven voor 25 mei naar Marjan. Dan kan Renate dit doorgeven bij de Stichting.

a

20.50

Formatie en groepsverdeling
Leerlingaantal blijft stabiel en formatieomvang kan daardoor hetzelfde blijven. Taalklas is groep 16 en is financieel toegezegd voor komend schooljaar. Daarna nog niet bekend.

a/i

Leerlingaantal per groep is laag en dat is mogelijk doordat we extra middelen krijgen vanwege een subsidie waar de Bundertjes recht op heeft (Impulsgelden). In de toekomst kan hier verandering in komen, maar vooralsnog is dit nog niet aan de orde.
De dubbele bezetting in de huidige groep 5 gaat volgend jaar niet verder in
groep 6. Daar komt de systematiek van de werkuurtjes voor terug.
Renate legt kort uit wat de Q-club is.
Vanuit mobiliteitswensen komt er een nieuwe collega voor 3 dagen op de
Bundertjes werken.

21.05

KCR is positief.
Mindmap Schoolplan.
De mindmap is tot stand gekomen aan de hand van het koersplan van de
stichting. De 8 takken komen uit dat koersplan/bestuursakkoord.

m

De vertakkingen komen vanuit de huidige situatie van de Bundertjes en
eerste opzet vanuit directie.
In het aankomende schoolplan zullen een aantal items uit het tevredenheidsonderzoek terug te vinden zijn. Een aantal zaken zijn direct aangepakt, bijvoorbeeld schoolplein of het pestprotocol.
LEV = leven en verbinden
21th century skills = steeds belangrijker richting toekomst.

21.20

Panelavonden staan er bewust op omdat school het een nuttig middel vindt
om de mening van ouders te peilen. Ook is er op die avonden ruimte om
samen over onderwerpen samen van gedachten te wisselen.
Rondvraag
Patrick: Vandalisme? Nu weer rustiger, bordjes zijn geplaatst aan de hekken of op schoolmuur.
Suus: willen de ouders van de KCR op bezoek komen op het kamp van
groep 8? Mail mag naar Nathalie: nathaliederix@bundertjes.nl
KCR 1 dinsdag 4 oktober.
De andere data worden gekoppeld aan de lijst van de GMR vergaderingen.
Even vragen of de GMR lijst definitief is. Marjan: data KCR schooljaar
2016-2017?
Volgende vergadering jaarplanning KCR op agenda.

21.30

Volgende keer op vergadering Schoolplan ter instemming.
Sluiting

Informatie (i) / vraag (v) / meningsvormend (m) / besluitvormend/instemming (b) / advies (a)

