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Onderwerpen:
1. Onderwijs

 We gaan verder met de lopende ontwikkelingen zoals;
- Digitaal rapport, de laatste teamvergadering is er
gesproken over de vormgeving van dit rapport en wat er
in het ouderportaal zal worden uitgezet naar ouders toe.
Het uitzetten van de inhoud van ParnasSys zal gefaseerd
gebeuren en wordt eerst goed per team bekeken.
Hiervoor worden we begeleid door een trainer vanuit
ParnasSys. Na de citotoetsen van januari zullen de NAW
gegevens en de CITO gegevens worden opengesteld voor
ouders. Om de scores van de methodetoetsen ook open
te stellen, zal eerst een begeleidend schrijven naar ouders
nodig zijn om ouders juist te informeren over hoe ze de
gegevens moeten lezen. Vraag vanuit de oudergeleding;
goed nadenken over hoe we de ouders mee nemen en
informeren over deze gegevens. Het is voor ouders een
hele nieuwe omgeving waar een aantal ouders wellicht
moeilijk mee overweg kan. Oudergeleding wil graag
meekijken naar de manier van communicatie naar ouders
toe .
- Periode planning, op de studiedag van 11 maart worden
de toetsen geëvalueerd en zal ook de periodeplanning
weer onder de loep worden genomen. Momenteel wordt
er prettig gewerkt met de periodeplanning.
- Verdiepen in nieuwe methode voor wereldoriëntatie;
Verschillende uitgeverijen zijn presentaties komen geven
over hun methodes en er zijn proeflicenties uitgegeven
die de komende tijd zullen worden uitgeprobeerd.

Allen



2. Financiën

3. MR zaken

Begroting;
- De begroting wordt gemaakt per kalenderjaar. Op basis van
de 1 oktobertelling 2018 wordt in oktober de formatie van
het volgende schooljaar al vastgesteld. Scholen die groeien
krijgen soms budget van scholen die krimpen. Dit geldt ook
voor het onderhoud van de scholen. Scholen krijgen wat ze
nodig hebben. Naar rato van het leerlingaantal maar er
wordt vooral gekeken naar wat nodig is. Voor iedere school
wordt geprobeerd een werkbare exploitatie te krijgen.
Inventaris; Vanaf 2020 gaat Achterberg gefaseerd het
meubilair vernieuwen. In 2017 was al fors geïnvesteerd in
meubilair in de centrale ruimtes.
Onderwijsleermiddelen; Methodes worden vervangen
indien nodig. In de begroting is opgenomen welke
methodes en materialen vervangen moeten gaan worden.
MR geeft positieve instemming op de begroting.


Vrijwillige ouderbijdrage/schoolreis; Ouderbijdrage is
vrijwillig, maar de schoolreis niet; hoe gaan we hiermee
om? In november 2016 is besloten dat kinderen van
ouders die niet hebben betaald ook zullen worden
uitgesloten van bepaalde activiteiten zoals carnaval,
schoolschaatsen etc. Dit was ook een vervolg op het niet
betalen van de vrijwillige ouderbijdrage omdat veel
ouders bewust niet betaalde omdat de bijdrage niet
verplicht is. Voorstel; Raymond brengt in beeld welke
kosten dekkend zijn voor schoolreis, schoolkamp en
vrijwillige ouderbijdrage. In juni volgt hier een
communicatie van naar ouders toe. Ouders moeten
geattendeerd worden op het feit dat school veel tijd kwijt
is aan het achterna gaan van de bijdrages bij de ouders.



Open avond en kijkochtend januari; dinsdagavond
15 januari 19.30u-21.00u. Kijkochtend 9.00u-12.00u.
mochten er ouders zijn die aan willen sluiten op een van
deze dagen, graag!

Onderwerpen zonder
directie
Vooruitblik volgende
vergadering
21.15-21.20

- Vrijwillige ouderbijdrage
- Overblijven
- Terugblik open avond en ochtend; aanmeldingen?
- Voortgang schoolplan 2019-2023

- Vergadering Maart; CITO scores m.b.v. Ultim View
Nieuwsbrief
21.20-21.25
Volgende vergadering
Rondvraag
21.25-21.30

Nieuwsbrief
- Toelichting op de begroting; akkoord, ouderportaal;
terugkoppeling, voortgang nieuwe methodes.
Allen

