Schooljaar 2017

Notulen Schoolcommissie 12 april 2017
Datum: Woensdag 12 april 2017
Aanvang: 20.15 uur
Plaats: Basisschool de Bothoven
Aanwezig: Robert, Anja, Tom, Jan, Simon, Maaike, Marjan, Hannie, Theo
Afwezig: Dimitri, Cynthia, Ahmed, Caroline, Mirjam, Betsy
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen vergadering 15 februari
a. Privacyreglement
b. Protocol gescheiden ouders
c. Wanneer definitief in het bulletin en op de website
3. Mededelingen en MR/commissies/directie
a. MR: privacyreglement en mr reglement staan op de agenda, het integriteitsbeleid
(klokkenluider en data lekken) wordt besproken.
b. Commissies: alles loopt naar wens. Leesfeest, luizen, oud papier loopt, de
commissies zijn rond en het cultuurproject was zeer geslaagd
c. Directie:
i. Fruit is deze week de laatste keer voor dit schooljaar. Kwaliteit van vorijg
jaar was beter. Volgend schooljaar weer proberen (wordt bepaald door
loting)
ii. Onderwijsdag is afgesloten. Op de eerste dag zijn er mensen van 17
verschillende scholen bij ons op bezoek geweest. De feedback van deze
mensen; ze waren heel enthousiast over onze school.
iii. Werken met de Chromebooks bevalt erg goed. Daar gaan we in groeien.
iv. Van mei tot zomervakantie experiment met snappit tablets in groep 7/8. De
rekenmethodes op deze tablets worden door de leraar gezamenlijk met de
kinderen besproken. Als de kinderen met de rekenmethodes aan de slag
gaan past de tablet het niveau van de oefeningen aan aan het niveau van
de gebruiker. De leerkracht kan de prestaties van de individuele kinderen
goed volgen en direct corrigerend /bijsturend optreden. Evaluatie moet
naderhand plaatsvinden of dit de ideale methode is voor onze school.
Indien ja, dan kan er ook gekeken worden of het ook werkt voor spelling.
4. Jaaragenda 2016/2017
a. Opening schoolplein
i. Op 16 juni vind definitief de opening van het schoolplein plaats. Het officiële
gedeelte is van 13:00 tot 14:00 uur. Voor de kinderen maken we er een
leuke dag van. Voor deze dag willen we een concept bedenken/gebruiken
dat aansluit bij het Freinet gedachtengoed en het liefst ook goede pers
creëert. Projectgroep bestaat uit Jan, Anja en Marjan (indien tijd). De
opening van het park is dan een toetje voor het geheel.
ii. Cameratoezicht – de wijkbewoners geactiveerd (door te klagen over
overlast) om de wijkraad te overtuigen daar financiering voor vrij te maken.
b. Open dag evaluatie en PR
i. We moeten in de PR veel meer inzetten op werving via de ouders, volgend
jaar gaan we weer ansichtkaartjes verstrekken aan huidige ouders. Dit heeft
2 jaar geleden tot een goede opkomst geleid. Alternatief concept: probeer
het kind te bereiken door een activiteit op of rond de school. Ouders komen
dan vanzelf met de kinderen mee.
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c. Landelijke Modderdag donderdag 29 juni 2017
i. Past het als we als Freinetschool meedoen met de landelijke modderdag?
Het thema van de dag is modder ervaren in plaats van modder is vies. We
kunnen meevaren op de landelijke publiciteit en hierdoor kinderen van
buiten de school aantrekken. Er is een risico dat het beeld, alles mag bij
een Freinetschool (dat beeld heeft lang aan onze school gekleefd) hierdoor
verstevigt/herbevestigt wordt bij een gedeelte van toekomstige ouders. Anja
& Robert maken een voorstel voor modderdag in combinatie met het
openen van het schoolplein dat ter goedkeuring aan het team wordt
gegeven.
d. Ouderparticipatie/ Ouderenquête
i. 40% heeft de enquête ingevuld, in het algemeen zijn dit de ouders met een
hoger opleidingsniveau. 90% heeft aangegeven bewust te kiezen voor de
school;
ii. Doel van de enquête; sluit dat wat de ouders belangrijk vinden aan bij het
Freinetonderwijs en hoe beoordeeld met de school
iii. Opvallendste punten:
1. Thema-avond wordt gemeleerd over gedacht;
2. De informatievoorziening geeft ook een nog wat gemeleerd beeld;
3. Pesten geeft een gemeleerd beeld;
4. Er wordt niet systematisch gepest;
5. Onderwijsinhoudelijk scoren we op geschiedenis, muziekles en
burgerschap minder.
6. In het algemeen wordt gesteld dat wat we doen prima is;
7. We krijgen een dikke 8,5 als waardering;
iv. Conclusie; dat wat ons bijzonder maakt moet goed naar buiten komen. Hier
moet dus nog meer aandacht aan besteed worden om de groep ouders die
bewust kiezen voor Freinetonderwijs te vergroten.
5. Status financiën
a. Automatische incasso – in cassant id is ingeregeld. Software van Euro 300,- is
nodig om werkelijk te incasseren. Bovendien moet de machtiging ieder jaar
opnieuw ingevuld worden. Weinig tot geen voordelen.
Brief voor het begin van het schooljaar de bijdrage vragen. Agendapunt eerste
vergadering. Ook als agendapunt: hoogte van de ouderbijdrage
b. Status financiën
i. Koffie- en thee- kosten – school gaat een extra bijdrage leveren, school
compenseert het verschil.
ii. Subsidies: Stichting natuur en milieu (uitgegeven aan tuinman & muur
schildering)
iii. Voor een bijdrage aan een podium vanuit de schoolcommissie is geen
ruimte.
6. Toekomstige vertegenwoordiging voor de schoolcommissie bij de KvK
a. Maaike ter vervanging van Tom als penningmeester, Anja toevoegen als duo met
Robert als voorzitter
7. Rondvraag & sluiting
a. Weggeefprikbord wordt aan gewerkt.
Data bijeenkomsten schooljaar 2016 - 2017:
Woensdag van 20:15 – 21:45 uur
21-jun-2017

