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Aanwezig:
•

Opening

•

Voor wat betreft onze eigen Horizon: Annelies.
Mededelingen directie.
o Formatie gesprek met bovenschools directeur. Dit schooljaar krijgen
we eigenlijk al meer dan waar we recht op hebben. We krijgen
komend jaar in elk geval hetzelfde maar we proberen de 5e dag
erbij te krijgen. Een andere mogelijkheid is ook nog het aantrekken
van een LIO-er. Er komt in elk geval 1 persoon op gesprek.
o We zijn aan het bedenken welke groep dan het best gesplitst kan
worden. Waarschijnlijk gaan we splitsen over drie groepen. We
blijven proberen om per groep maar twee leerkrachten in de week
te hebben. Iedereen stelt zich heel flexibel op om een zo goed
mogelijke verdeling te maken.
o Binnen de groepen 6 en 7 zijn er wel problemen binnen de groepen
kinderen. Verschillende kinderen hebben problemen in hun
interactie onderling en met de leerkracht. Vanuit ons al lopende
traject “de rust in de school” vangen we zelf out-off-the-boxgedrag” op.
o Vanuit onze studiedag ZIEN zijn we op zoek naar een geschikte
methode, werkwijze om positief gedrag te ontwikkelen, aan te
leren.
o CTC, vanuit de gemeente start een project. Dorpsbreed wordt de
sociale structuur in een dorp gevolgd, begeleid. Vanuit deze
structuur wordt er ook ondersteuning geboden daar waar nodig.
o Ouders geven aan dat het belangrijk is om als school, school te
blijven.
o Alle drie de scholen doen mee. Annelies neemt zitting in de
stuurgroep, Karin in het preventieteam. Annelies probeert ook het
studiemoment wat ze in Hansweert hiervan heeft meegemaakt
hierheen te halen voor het team.
o De Leeuwerik heeft een ouderavond over sociale media gehad. Dit is
goed bevallen en we willen deze ook gaan organiseren. We willen dit
koppelen aan de algemene avond aan het begin van het jaar. We
zoeken naar een manier om samen met ouders elkaar in deze te
ondersteunen.
o Volgend schooljaar vieren we het 100 jarig bestaan. Alle activiteiten
proberen we in de twee weken na de meivakantie te pakken.
o Het vakantierooster is al goedgekeurd, we kunnen Goede Vrijdag
ook toevoegen aan de vrije dagen.
o Verslag studiedag.

•

Notulen vorige vergadering.
Vastgesteld zonder op- of aanmerkingen.
Binnengekomen post
Bestuursformatieplan. Een gedegen stuk, we nemen het voor
kennisgeving aan.
Huisvesting: voor kennisgeving.
P.O. actief: het omgaan met mondige ouders en kinderen, zou dit geen
aandachtspunt binnen nascholing, studiedag zijn?
Directeuren beraad. Ter kennisgeving.

•

Besprekingen m.b.t. identiteit.
Inclusief bijgevoegde documenten.
Nynke vertelt over het traject tot nu toe.
De documenten , de ouderavond, de nieuwe i.c. worden doorgenomen.
De mr bestudeert de stukken nogmaals kritisch en zal zeer spoedig
reageren.

•

notulen GMR
ter kennisgeving.

•

agenda GMR
geen bijzonderheden.

•

Rondvraag

•
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