Notulen 08-06
3. Vorige notulen; geen bijzonder heden of aanvullingen. Wel wat afkortingen toegelicht.
5. Annemieke heeft gesprek gehad met directie van beide scholen. Er is onrust op de Antonius.
Annemieke heeft telefoontjes van ouders gehad.
Staking wordt door Proceon ondersteunt. Annemieke staat er ook achter. Inloop voor kinderen.
Kinderen doen een uur wat anders doen. Met team iets ludieks bedenken. Men wil er wel wat mee.
Maar probleem niet verleggen naar ouders.
Annemieke krijgt veel reacties n.a.v. haar vertrek. Jammer voor ons, leuk voor de Annie.
HB groep, Hestia wordt het gezicht van de HB groep.
Corien is aan het reintegreren, wordt het 2e jaar.
6. Voor de HB groep zijn 25 kennismakingsgesprekken. Gaan 16 door. Voor een paar kinderen is er
iets vertraging i.v.m. info van vorige school. Stuk of 5 zijn afgewezen. Er zijn twee twijfel gevallen.
Wordt onderzocht. Twee kinderen kunnen geplaatst worden maar niet nu. Wellicht in een eventuele
2e groep i.v.m. meer structuur. Twee kinderen gaan toch naar eigen school, nu formatie helder is en
zij vertrouwen hebben in komende jaar.
Voorbereidingen worden gedaan om het lokaal van de HB groep in te richten. Bieb gaat naar de
‘Curtevenne’ lokaal ernaast, wordt deel van HB groep. IB/er wordt contact persoon voor HB groep,
als directeur later start.
Rol van Kiki van het ouderinitiatief, is voor de HB ouders belangrijk. De directeur denkt dat zij qua
kennis wel heel veel kan brengen. Tip van haar; Zet haar in een stuur groep, maar niet in de uitvoer
met ouders en collega´s. Oudergeleding MR uit zijn zorg over de samenwerking van het
ouderinitiatief t.o.v. HB groep. Levert dat geen clash op met de leerkracht etc? Vanuit MR
oudergeleding de zorg dat dit niet goed gaat. Optie is, om afspraken van leerkracht en de alg.
directeur Proceon op papier zetten.
7. MR oudergeleding gaat email sturen zorg uitspreken en tijd sollicitaties later op de dag.
4. Monique komt voor de AC cie
2015/2016 28 euro over. Aantal zaken zijn vervangen. O.a. Sinterklaaspak aangeschaft. Sommige
voorstellingen via de Dobber vindt men te duur. Alternatieven worden bedacht die minder geld
kosten. Er zijn nog 11 niet betalende ouders voor de ouderbijdrage. Er zijn ook ouders die meer
betalen dan nodig. Nu saldo 1283 nog wat. Komt avond4daagse en eindfeest. De sportdag is qua
drinken al verrekend. Voorstel is de Dobber eruit te gooien en de ouder bijdrage 32,50 te houden.
Inschatting van Monique is dat als het aantal kinderen gelijk blijft, het bedrag 32,50 kan blijven.
Monique gaat nog een jaar door.
Volgende uitnodiging voor Monique is de 1e MR na de zomer.
8. Joyce zou tijdelijk locatie kunnen leiden, heeft de papieren. Ze heeft geen ambitie directeur te
worden.

