Schooljaar 2017

Notulen Schoolcommissie 20 september 2017
Datum: Woensdag 20 september 2017
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Basisschool de Bothoven
Aanwezig: Anja, Betsy, Caroline, Cynthia, Jan, Maaike, Marjan, Mirjam, Robert, Simon, Theo
Afwezig: Hannie, Ahmed,
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen vergadering 17 juni
a. Update maillijst schoolcie leden – Cees, Dimitri en Tom uit de mail lijst, Mirjam en
Betsy alleen met hun freinet mail adres
3. Mededelingen en MR/commissies/directie
a. MR – voor komend schooljaar moet er wederom een goede verdeling gevonden
worden voor de onderwerpen die in de MR en in de schoolcie behandeld gaan
worden.
b. Commissies
i. Tekort aan leden voor oudpapier wordt aangevuld met Robert en Theo,
ii. Voldoen we aan alle veiligheidsvoorschriften tijdens het ophalen van het
oudpapier?
iii. Cynthia wil de taak van secrataris voor de schoolcie van Theo wel
overnemen (gaat eerst paralel lopen)
iv. Anja gaat ouders in de roze groep benaderen voor vernieuwing binnen de
schoolcie.
c. Directie
i. Nieuwe schooljaar is zonder noemenswaardige problemen begonnen
ii. Rekenmethode van Gynzy is nu ingevoerd in de groepen 5, 6,7 en 8. We
moeten er onze weg nog een beetje in vinden. Onze school is de enige
binnen Consent die deze methode gebruikt. Het pakket biedt meer
mogelijkheden dan de geteste alternatieven, de kinderen vonden het
prettiger werken en het pakket past zich aan aan het kind.
iii. ICT-er Rob Valk (bovenschoolse ICT-er by Consent) is gevraagt om de ICT
voor onze school te organiseren. Hij heeft dit verzoek aanvaard en Consnet
gaat dit faciliteren.
iv. ICT werkgroep werkt aan een takenlijst voor het/de komende
schooljaar/jaren
v. Het team ontvangt veel complimenten over het nieuwe schoolplein.
vi. Het plein is zonder noemenswaardige schade door de zomervakantie
gekomen. Er is wel besloten dat er camera bewaking wordt geplaatst.
Poortjes mogen niet meer op slot worden gedaan (er zit geld van de
wijkraad in de tuin) en worden vervangen door sluizen, zodat er geen
fietsen/scooters de tuin in kunnen.
vii. Het idee om in bakken nieuwe plantjes te kweken moet nog verder worden
uitgewerkt en er komt een kist om met kinderen in de vlindertuin aan de
slag te gaan.
viii. Kick off voor culturage heeft plaatsgevonden. Onze school gaat met het
onderwerp film aan de slag. In het eerste jaar ligt de focus op; wat komt
erbij kijken om een film te maken. In het tweede jaar gaan de kinderen zelf
films maken. Er wordt samengewerkt met Emma Bouwman van Concordia
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en Eye-filminstituut. Voor de groepen 1 en 2 is de invulling voor het
programma nog niet klaar maar daar wordt hard aan gewerkt.
ix. Het team doet mee aan de landelijke staking op 5 oktober. Nog niet
duidelijk hoe het team die dag gaat invullen.
x. Jan informeert dat hij dit schooljaar gaat stoppen als directeur van onze
school. Hij gaat werken in de horeca onderneming van zijn dochter.
Afhankelijk van het aanstellen van een nieuwe directeur verwacht Jan dat
hij in januari 2018 afscheid neemt. Procedure voor het aanstellen van een
nieuwe directeur;
1. Commissie van bestuurslid Consent + MR- + schoolcie leden maken
een profiel
2. Selectiecommissie bestaande uit collega directeur Consent, 3 team
leden en 3 ouders voeren gesprekken met geselecteerde
candidaten en komen met een selectie van 2 tot 3 preferente
candidaten
3. Commissie bestaande uit bestuurslid en collega directeur vanuit
Consent, team leden en ouders doen de 2de ronde gesprekken en
selecteren de nieuwe directeur
Bericht wordt in de volgende nieuwsbrief geplaatst nadat Consent is
geinformeerd. Op verzoek van Betsy gaat Robert deel uitmaken van de
verschillende commissies.
4. Jaaragenda 2016/2017
a. Vaststellen schoolvergadering – schoolvergadering wordt gehouden op 11 oktober
in dezelfde opzet als vorig schooljaar. De vergadering begint om 20:00 uur, er
komt een medeling in het bulletin, de kascommissie wordt geinfromeerd en het
jaarverslag van de MR wordt nagekeken door de schoolcie. leden.
b. Agendapunten 2017/2018:
i. Nieuwe directeur
ii. Cultarge – inzicht geven in het thema
iii. Social media; hoe ga je ermee om? (ook in de ICT groep). Betsy geeft nog
eens uitleg over haar rol binnen de school aangaande dit onderwerp
iv. Leesfeest
v. Open dag
vi. Performance Factory – BSO gaat erheen, de Perfromance Factory wint in
populariteit, kan de school daarbij aansluiten? Voor de gymlessen in de
Performace Factory zijn er nog wat klachten, Domein en de MR worden/zijn
daarbij betrokken
5. Status financiën
a. Vaststellen hoogte van de ouderbijdrage – blijft gelijk aan vorig jaar
b. Status huidige begroting
i. Maaike, Jan en Saskia gaan samenzitten om te bepalen welk deel van de
koffiekosten van afgelopen schooljaar de school voor zijn rekening neemt.
Deze waren behoorlijk gestegen door de verbouwingswerkzaamheden.
ii. Huidige leasecontract voor de koffiemachine loopt af. Wat zijn de geraamde
kosten voor een nieuw contract?
iii. Voor de vrijwillige ouderbijdrage wordt er een brief uitgestuurd met uitleg
waarvoor de bijdrage gebruikt wordt. De brief wordt via de teamleden aan
de kinderen overhandigt. Ook komt het weer op de koelkastkaart te staan.
Saskia raadplegen over wanneer de koelkstkaarten uitgedeeld gaan
worden.
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iv. De inkomsten uit het oudpapier kunnen voor het komende schooljaar
veranderen omdat er ondergrondse containers geplaatst zijn in de wijk.
Anja controleerd wat daarover bekend bij de gemeente.
c. Vertegenwoordiging voor de schoolcommissie bij de KvK – Maaike vraagt Tom of
iedereen is ingeschreven.
d. Bedankje Tom – na een korte vergadering met z’n allen de stad in om Tom te
bedanken. Robert zorgt dat er een datum geprikt wordt.
6. Rondvraag & sluiting – adreswijziging voor de school door het verleggen van de ingang
wordt doorgezet.
Vergaderingen schooljaar 2017 – 2018
woensdag van 20:15 – 21:45 uur
11-okt-2017 schoolvergadering begint om 20:00 uur
29-nov-2017
14-feb-2018
14-mrt-2018
11-apr-2018
20-jun-2018

