Notulen 08-12-2016

Geen inbreng agenda.

Vorige notulen;
Signaal Proceon fysiek vaker op locatie. Dat is aangekomen.

Dag van de leraar in team besproken. Ook tijd voor ontspanning. Ligt op elke school anders.

Team/Formatie etc.; Corine is aan het reintegreren. Opbouw medio 2017.

Veel griepjes gehad, in team opgevangen, ging afgelopen tijd net goed. Wordt wel steeds moeilijker.
Ook gezien wet en regelgeving. Op stichting niveau wordt er gekeken naar vervangingspoules. Per
januari uit het vervangingsfonds.

Veiligheidsplan;
Klein deel van de grote RI&E. Komt een zandbaknet en de containers gaan aan de ketting.
Ontruimingsoefening gedaan. Rest van RI&E wordt op Proceon niveau opgepakt. Parkeer verbod aan
de Elbert Mooylaan voor school is door Annemieke meegenomen.

Begroting op maat van dalende leerlingen aantal. Hierdoor minder uitgaven. Posten worden
opgemaakt en soms verschoven. Gezien de kijk op komende jaren en afgelopen jaren begroting
opgemaakt. Gezien de teruglopende aantallen leerlingen. In de regio gaan verschillende scholen
samen, zoals in Loosdrecht. In eigen begroting zullen wij ook iets moeten doen in aantal
medewerkers. De conciërge heeft afscheid genomen. Wordt opgepakt voor 1 dag in de 2 weken
betaald. Heeft op de begroting weinig effect. Personele kosten zijn 86% van de begroting. Lijkt op dat
de daling van leerlingen redelijk stabiel blijft rond de 160. De controler neemt demografische groei
mee van geboortes.

Gezamenlijk doel;
Stabiel houden leerlingen aantal. Actie voor PR en AC. Weer marktkraam huren bij veemarkt. Daar
ook activiteiten. School weer als merk zichtbaar. Ook zichtbaar worden bij de Klimboom.

Arjan geeft aan zet jezelf beter in beeld. Neem een nieuwe vlag of banier.

Rondvraag;
Annemieke; Er is behoefte bij ouders van het Proceon om onderwijs op maat te geven aan
hoogbegaafde kinderen. Mogelijkheid om een klasje te vormen? Dit samen met Regenboog i.v.m.
lege ruimte(s). Volgend jaar augustus 2017 aan de slag gaan. Een ouder is erg actief en denkt hierin
mee. Gesprekken mee met collega’s die in Rotterdam al groepen draaien. Na gesprek zijn er voor en
tegens. Vaak is het niet alleen hoogbegaafdheid, maar zijn er ook andere zaken die spelen bij
kinderen. Annemieke zoekt wat de mogelijkheden zijn. Ouders moeten niet gaan bepalen. Voorschot
aangevraagd bij Proceon. Leerlingen tellen 1e jaar niet mee. Proceon moet voor financieren. Hogere
ouder bijdrage. i.v.m. o.a. max 20 kinderen. Start met een groep 4,5,6. Annemiek laat ook juridisch
zaken afbakenen dit i.v.m. zorg plicht van school.

Mariska heeft een go op haar onderzoek. Nog een half a driekwart jaar te gaan.

Actie lijst mag weg. Bij punten maken we zaken SMART.
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