Schooljaar 2016/2017

Notulen Schoolcommissie 21 juni 2017
Datum: Woensdag 21 juni 2017
Aanvang: 20.15 uur
Plaats: Freinetschool de Bothoven
Aanwezig: Anja, Betsy, Jan, Marjan, Robert, Simon, Theo
Afwezig: Cynthia, Hannie, Ahmed, Caroline, Maaike, Mirjam
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen vergadering 12 april zijn vastgesteld.
3. Mededelingen MR/commissies/directie
a. MR – zie MR verslag van 21 juni op
https://www.freinetschool.nl/praktische_informatie/mr/
b. Commissies
i. Schoolcommissie; volgend schooljaar op zoek nar nieuwe leden in het
bijzonder ouders van kinderen in de onderbouw.
c. Directie
i. Tijdens de verschillende schoolreisjes is alles goed verlopen.
ii. In de komende jaren moet er zeker gesteld worden dat de leiding tijdens
een schoolreis de BSN/ID nummers + (kopie) ziektekostenverzekering kaart
van de kinderen bij zich hebben
iii. Kunstveiling heeft 600 euro opgebracht voor het goede doel. De veiling is in
een zeer goede sfeer verlopen.
iv. Opening van het nieuwe plein is goed verlopen. Het waterspel was een
groot succes.
v. Bothoven festival; team was met 2 personen aanwezig. Heeft niet veel
interesse van nieuwe ouders opgeleverd. Wel met ouders van kinderen uit
de buurt kunnen spreken.
vi. Balkon festival; muziek op verschillende balkons in de buurt rondom de
school met als afsluiting muziek bij de watertoren. Kinderen kunnen
meedansen bij het afsluitstuk en er worden maskers gemaakt die in de
buurt worden opgehangen.
vii. Rekenmethodes op tablets; er is een voorkeur voor Gynzy en niet voor
Snappet, echter dat is een duur pakket. Indien het team besluit dit pakket te
gaan gebruiken dan wordt dit vanaf groep 5 ingevoerd.
4. Jaaragenda 2016/2017
a. Landelijke modderdag; leuk voor de onderbouw maar niet echt voor de
bovenbouw. Omdat er ook al veel activiteiten gepland zijn voor de rest van het
schooljaar wordt er dit jaar niet meegedaan aan de landelijke modderdag.
5. Vrijwillige ouderbijdrage
a. Hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor komend schooljaar moet vastgesteld
worden. Het voorstel is om de bedragen ongewijzigd te laten.
6. Toekomstige vertegenwoordiging bij de KvK
a. Maaike moet ingeschreven worden ter vervanging van Tom als penningmeester
b. Anja moet toegevoegd worden voorzitter
c. Komende jaar moet er gezocht worden naar een nieuwe secretaris ter vervanging
van Theo
7. Status financiën
a. Brief van ING door Jan ontvangen. Doorsturen naar Tom en Maaike.
b. Tom en Maaike vragen de laatste stand van zaken door te geven.

Schooljaar 2016/2017

Notulen Schoolcommissie 21 juni 2017
c. Vanuit de ouders voor groep 8 een verzoek voor een financiële bijdrage van 150
euro voor het afscheidsfeest. Theo checkt bij Tom hoe dit in de afgelopen jaren is
behandeld. (na de meeting; financiële bijdrage vanuit de SC aan het afscheidsfeest
is bedoeld voor de school en niet voor de ouders).
8. Groepindeling schooljaar 2017 – 2018
a. 7 groepen in plaats van 8
b. Er wordt geprobeerd groepen zoveel mogelijk bij elkaar te houden.
c. Op 22 juni wordt de samenstelling van de groepen besproken en op 5 juli worden
daar teamleden aan gekoppeld. Op 7 juli zal iedereen geïnformeerd worden via het
bulletin.
9. 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.
b. Johannes is begonnen aan de lijst die om het grote informatiescherm geplaatst
gaat worden.
c. Foto 360⁰ van de school komt in de banner van de website te staan
d. Adres van de school gaat veranderen vanwege het verleggen van de
schoolingang. Hier moeten de nodig bureaucratische handelingen voor verricht
worden voor dat het een feit is.
Geen verdere bijeenkomsten voor schooljaar 2016 – 2017

