Schooljaar 2016/2017

Notulen Schoolcommissie 5 oktober 2016
Datum: Woensdag 5 oktober 2016
Aanvang: 20.15 uur
Plaats: Gronausevoetpad 129, Enschede
Aanwezig: Anja, Hannie, Jan, Maaike, Marjan, Robert, Theo
Afwezig: Ahmed, Betsy, Cynthia, Dimitri, Tom,
1. Opening en vaststelling agenda
a. Geen extra agendapunten
2. Notulen vergadering 7 september
a. Notulen zijn vastgesteld
3. Mededelingen en MR/commissies/directie
a. MR
i. Consent werkt met een vaste schil (talenten poel) voor vervanging van
docenten met een vaste aanstelling. Wie er in die poel zitten wordt bepaald
door de directeuren van Consent, daar heeft onze school geen invloed op.
Onze school heeft ook geen keuze in het aanbod van vervangende
leerkrachten.
ii. Ten aanzien zorgbeleid van de school legt de MR het onderwerp passend
onderwijs neer in de schoolcie. met het doel om daar een visie over te
vormen en op papier te zetten. (stukken van de MR zijn bijgevoegd)
4. Jaaragenda 2016/2017
a. PR commissie – regie blijft liggen bij Jan, evaluatie en ideeën komen uit de
schoolcie. Het voorstel is dat Ahmed zich gaat bezighouden met de
persberichtgeving richting kranten. Facebook loopt goed.
b. Herinrichting schoolplein
i. Hoogte speeltoestel en incidenten – Er is afgesproken dat de
kleutergroepen geen gebruik mogen maken van de speeltoestellen op het
grote plein. De twee incidenten die nu hebben plaatsgevonden vallen
beiden onder de categorie moeilijk tot niet te voorkomen/ slechte pech.
ii. Subsidiestatus – subsidie is bevestigt vanuit Consent en de Groene lijn.
Subsidie aanvragen staan uit bij de wijkraad en provincie Overijssel.
Wijkraad ligt op z’n gat dus zijn we in gesprek met de gemeente om
voortgang te realiseren.
iii. Inrichting – wat er zeker komt zijn nieuwe bomen en een 7 meter lange
speelboom met valzand eronder. Of en in welke vorm het waterpunt er komt
is nog onduidelijk. Bij de keuze voor aanschaf van speeltoestellen is het
raadzaam om zowel de aanschaf- als onderhoudskosten mee te nemen.
c. Opening schoolplein & open dag
i. Opening schoolplein is op 7 april 2017
ii. Open dag is begin maart 2017, sluiten aan bij open dagen van andere
basisscholen.
d. Ouderparticipatie/ Ouderenquête
i. Ouderparticipatie – Formulier gaat binnenkort de deur uit met de
afgesproken aanpassingen
5. Status financiën
a. Status financiën – uiteindelijk een kleinere negatieve bijdrage over het schooljaar
2015/2016 dan gebudgetteerd. Daardoor behouden we een gezond positief eigen
vermogen.
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b. Opvolging penningmeester – Maaike gaat dit met ondersteuning van Saskia
oppakken voor het volgende schooljaar.
c. Koffie- en thee- kosten – Inkomsten 2015/2016 vallen lager uit dan gebudgetteerd
en gat tussen kosten en inkomsten is groot. Besloten is dat het verschil tussen de
kosten en de inkomsten 50% voor de rekening van school is en de andere 50%
voor de schoolcie.
6. Schoolreis groepen 7/8 – In totaal slechts 32 kinderen waardoor de bijdrage niet sluitend is
met de kosten indien de bijdrage ongewijzigd blijft. Voorstel is daarom om de bijdrage per
kind te verhogen van € 105,- naar € 110,-. Er wordt weer een spaarplan opgezet en voor
de minderbedeelde is er een mogelijkheid tot subsidie aanvraag. Voorstel wordt
aangenomen. Verzoek is om voor volgend jaar, waar de groep kinderen ook gering is,
naar goedkopere alternatieven voor het schoolreisje te kijken.
7. Schoolvergadering – Gaat samenvallen met de volgende schoolcie. vergadering, gepland
op 9 november 2016. Tijdens de schoolvergadering willen we een discussie houden over
passend onderwijs binnen onze Freinetschool. Voor de schoolvergadering is het zaak dat
de kascommissie (Rene & Yvonne) de jaarrekening heeft gezien en goedkeurt tijdens de
vergadering.
8. Rondvraag & sluiting
a. Hoe zit het nu met douchen na gym? Douchefaciliteiten zijn nog niet van de juiste
standaard en daarom is het momenteel niet verplicht om te douchen na gym.
Verbeteringen zijn gepland. Wanneer deze zijn doorgevoerd wordt het verplicht
douchen weer opgepakt.
b. De feedback dat sommige kleuters de ambiance (voornamelijk de akoestiek) in de
Performance Factory als onplezierig ervaren is niet bekend bij het team. Daar
nemen ze juist veel enthousiasme waar bij de kleuters.
Data bijeenkomsten schooljaar 2016 - 2017:
Woensdag van 20:15 – 21:45 uur
9-nov-2016 + schoolvergadering
7-dec-2016
15-feb-2017
15-mrt-2017
12-apr-2017
21-jun-2017

