Notulen 03-03-2017
Agenda
1)Bezetting, formatie
2)Sollicitatie commissie en Hoog Begaafden groep
3)Open dag
4)AC Monique Plooij
5)Vakantierooster
Notulen van december j.l .; Tweede spoor voor de collega is ook opgestart .
1) Esther heeft afscheid genomen. Collega’s hebben thuis met een borrel afscheid genomen. Ze
is blij met de beslissing die ze heeft genomen. Rianne heeft de klas overgenomen. Pittig
geweest. Met Rianne is een plan opgesteld voor de groep. Nu weer rust en regelmaat in de
klas.
Annemieke; Formatie is berekend naar het aantal leerlingen en personele bezetting. Op 13-03
gesprek met Proceon.
2) Hoog Begaafden opzet, is een dynamisch verhaal. Op sollicitatie, is extern gereageerd.
Meldingen die binnen komen zijn geen echte opties. Veel verplichte sollicitaties. Verspreid
via Linkedin en facebook. Nu wel 2 gesprekken die potentie hebben. Voor aanmeldingen van
leerlingen zijn er nu 7. Voor de ouderavond voor de HB groep is veel animo. Annemieke
wordt veel gebeld. Ouderbijdrage is 1500 euro. Sommige ouders zijn 1700 euro kwijt voor
een dagdeel. Komt een artikel in de krant, er wordt geflyerd. Nu wordt gezocht naar een
specialist die beoordelingen kan doen bij de aanname. Uitgangspunt is, goed starten of niet.
Directeur Curtevenne school niet blij, heeft gebeld met Annemieke, heeft uitleg gegeven.
Arjan zit ook in de sollicitatie commissie. De commissie bestaat uit 4 man. Gaat niet om de ballotage
maar juist het initiatief van een ieder en de sollicitant om ook de vragen te kunnen beantwoorden.
Waarschijnlijk op een woensdag in maart.
3) Open dag 15-03 van 9-12. Ouders van de PR & AC zijn aanwezig.
4) AC Monique Plooij uitnodigen op 20-04.
5) Vakantie rooster 2017-2018. De dagen 15-06 of 18-06 worden verdeeld over de andere
dagen. Optie om de halve dagen op te vullen.
Rondvraag; Er is een nieuwe directeur voor de Antonius. Maakt kennis met Annemieke binnenkort.
Ouderfeest is een succes geweest. Kleuter klassen lopen wat achter qua ouders op het feest.
Klassenouders en PR hebben zich ingespannen om de ouders te betrekken.
Volgende vergadering 20-04, 19.30

