Schooljaar 2016/2017

Notulen Schoolcommissie 15 februari 2017
Datum: Woensdag 15 februari 2017
Aanvang: 20.15 uur
Plaats: Freinetschool de Bothoven
Aanwezig: Anja, Betsy, Jan, Simon, Theo
Afwezig: Dimitri, Tom, Cynthia, Hannie, Ahmed, Caroline, Maaike, Marjan, Mirjam, Robert
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen vergadering 9 november zijn vastgesteld. Namen voor aftredend en aantredend lid
kascontrolecommissie moet achterhaald worden.
3. Mededelingen en MR/commissies/directie
a. MR
i. Verslagen zijn op de Freinet website geplaatst
ii. Een verplicht onderdeel van het privacyreglement is opgesteld; informatie
voorziening naar ouders indien deze gescheiden zijn of indien er andere
bijzondere thuisomstandigheden zijn. De schoolgids dient te vermelden dat
dit privacyreglement ter inzage op school aanwezig is. Ter informatie wordt
dit naar de schoolcie. opgestuurd.
b. Commissies
i. Oudpapier is volledig ingevuld voor het komende schooljaar. Loopt goed.
ii. Luizencontrole verloopt goed
iii. Op het vastleggen van draaiboeken voor de verschillende commissies moet
nog actie ondernomen worden.
c. Directie
i. Leesfeest op 10 maart; Maaike maakt foto’s, Anika schrijft een stukje voor
het bulletin, Hermien Keppels(openbare bibliotheek) komt voor voorlees
activiteiten.
ii. 24 maart Culturage muziek en dansvoorstelling in het Kottenpark.
iii. Nieuw leerlingvolgsysteem is succesvol ingevoerd
iv. Contact met de peuterspeelzaal verloopt steeds gemakkelijker. Ze werken
ook daar nu meer vanuit het kind. Voor de kinderen die kiezen voor onze
school is nu een warme overdracht georganiseerd.
v. We gaan weer meedoen aan het schoolontbijt (ergens in november) omdat
de kwaliteit en het gezondheidsniveau is verbeterd
vi. Jose is al een tijdje ziek en zoals het er nu naar uitziet gaat het herstel
enige tijd duren. Namens de schoolcie. een bloementje + kaartje sturen.
vii. De nieuwe klimaatbeheersingsinstallaties op school vertonen veel inregel
problemen. Bijna ieder apparaat vertoont kinderziektes. Dit vergt veel tijd
van Jan. Ervaring bij andere Freinetschool leert dat het een jaar duurt voor
alles goed ingeregeld is en de kinderziektes zijn verholpen.
viii. Er moet een stukje komen in het bulletin dat aangeeft dat het gewenst is om
auto’s aan de voorzijde van de school te laten rijden en fietsen aan de
achterzijde. Ook moet erin aangegeven worden dat overtreding van de
eenrichtingsregel voor autoverkeer aan de achterzijde van de school tot
zeer gevaarlijke situaties kan leiden
d.
4. Jaaragenda 2016/2017
a. PR commissie – Saskia en Jan hebben de regie en zetten de mensen aan het
werk.
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b. Herinrichting schoolplein – Het wordt heel mooi. Helaas is de provincie subsidie
afgewezen. Deze ervaring heeft ons wel geleerd wat we anders moeten doen bij
mogelijke volgende provincie subsidie aanvragen.
c. Opening schoolplein is gepland op 1 juni. Open dag op 1 maart. Draaiboek voor de
open dag is klaar. Publiciteit wordt gerealiseerd met de fiets, folders, facebook en
spandoeken rondom de school.
d. Ouderparticipatie – Nieuwe ouders en ouders in de onderbouw hetzelfde briefje
overhandigen met informatieverstrekking over- en het verzoek tot deelname aan de
verschillende commissies
e. Ouder enquête – Uitkomst bespreken tijdens volgende vergadering. Voorstel is om
dit samen met de MR te doen om 19:45 uur
f. Informatie-avond jeugd online – dit schooljaar zijn er al twee voorlichtingen
geweest voor de kinderen in de bovenbouw. Volgend schooljaar voorlichting door
de kinderen aan de ouders? Moet in het team besproken worden
5. Status financiën
a. Automatische incasso – Theo zal Tom vragen wat de status is en of deze taak bij
Tom weggenomen dient te worden
b. Status financiën - Theo zal Tom vragen wat de status is
c. Koffie- en thee- kosten – de kosten lopen op door de vele werklieden die koffie
drinken. School zal hiervoor een extra bijdrage leveren.
6. Rondvraag & sluiting
a. Neem en geef prikbord; prikbord waar mensen berichtjes en/of foto’s kunnen
ophangen voor spullen en/of diensten die ze nodig hebben en/of aanbieden. Hierbij
gaat het om gratis spullen en/of diensten.
Data bijeenkomsten schooljaar 2016 - 2017:
Woensdag van 20:15 – 21:45 uur
15-mrt-2017 (begint om 19:5 uur i.p.v. 20:15 uur)
12-apr-2017
21-jun-2017

