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Agenda – dinsdag 8 december 2015, 19.30 uur 

 

4. Bijzondere aandachtspunten 8 december 2015: 
 

 Sollicitaties 10 december => A: 4 kandidaten op gesprek voor 2x fulltime 
functies; Rogier is aanwezig namens de ouders/MR 

 Leerlingenstop => A: Pater Jan Smit gaat in januari in gesprek met Flore 

(Siebrand Konst en René Zaal) over de plichten en mogelijkheden; PJS heeft 
geen plaats meer, maar binnen Flore is er sprake van krimpscholen en 

leegstand. Veel kinderen uit De Draai komen naar de PJS en niet naar De 
Helix. Ouders melden dat dit te maken heeft met vertrouwen en met de 
aanpak van het onderwijs. 

Vragen hierbij: moeten we gebruik maken van een dependance-vestiging? 
Kunnen we mensen weigeren en een wachtlijst hanteren, terwijl anderen 

krimpen? 
 Overlijden Maaike Hendriks => MR staat hierbij stil; PJS staat klaar voor de 

kinderen. 

 Ontwikkelingen Integraal Kindcentrum  
o Status samenwerking Babbels en Flore i.h.k.v. Integraal Kindcentrum 

=> Saskia meldt: blijf svp even op de achtergrond als MR, er is een 
opening bij Flore en Babbels en Flore blijven in gesprek. Positieve 
ontwikkelingen. 

o Acties directie 
o Acties MR / GMR 

 Jaarverslag PJS => ingediend, MR reageert. 
 Inloopochtenden  

Vaste agendapunten 
1. Notulen vorige vergadering  

2. Ingekomen stukken 
3. Financiële voortgangsrapportage (tweemaandelijks) 
4. Bijzondere aandachtspunten deze maand 

5. Schoolse zaken (vaste zaken 2015-2016):  
 Actueel deze maand 

 Veiligheid rondom school 
 Onderwijsvernieuwing: IPC invoering, ICT, Engels kleuters 
 Ervaring groep 7/8 nieuwe stijl 

6. Vanuit de GMR 
7. Actualiteiten van buiten 
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o Ervaringen eerste twee inloopochtenden => Goed en constructief. Wel 
snel achter elkaar. En svp vroeg genoeg communiceren, uitnodiging 
27 november was te laat. 

o Reacties ouders en medewerkers =>  
o Vervolgacties n.a.v. 30-10 en 27-11: 

 Nieuwe set afspraken m.b.t. voorbeeldfunctie => A: Rogier 
werkt voorstel uit 

 Afspraken in de klas => Team behandelt de afspraken niet 
apart in de klas, maar is wel bereid om de huisregels aan te 
halen als het relevant is. MR zorgt voor de uitgewerkte 

afspraken via Digiduif; als het past komt het ter sprake in de 
klas. 

 ‘Hangouders’ rouwcentrum => gesprek 11 december, 8.30 uur.  
 Verkeersveiligheid (overall plan / klaar-over team / Octopus?) 
 Klaar-overs => Kort plan voor het formeren van een klaar-

over-team wordt onderdeel van de uitwerking van het verslag 
van 27 november. Kern: groep ouders uitnodigen.   

 Acties hangjeugd => A Rico: Gemeente vervroegen tijden 
 Thema volgende inloop => A Rogier: MR stemt lijstje af op 

basis van ouder-enquête 2014 

 Traktatiebeleid => Graag: gezond en zonder speelgoed. Kort 
plannetje wordt uitgewerkt in verslag 27 november.  

 Invulling taken MR 
o Inzet en tijdsbesteding: verwachtingen en mogelijkheden  
o Training AOb: januari/februari 
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5. Schoolse zaken 8 december: 

 Actueel deze maand (directie) 

 Update groepen 7/8 => De ervaringen blijven prima. Afgelopen maand is de 
Helpdesk geïntroduceerd; soort Marktplaats.nl voor kinderen die iets goed 

kunnen (of juist iets minder), om te helpen of geholpen te worden. 
 Update IPC 

o Thema’s dit jaar => januari: de wereld om ons heen (aardrijkskunde; 
geologie; klimaat) 

o Input van ouders / specialisten? => De kinderen van groep 7 hebben 

zelf een oogarts geregeld. En voor de komende thema’s worden 
ouders uitgenodigd om mee te denken. 

 Engels voor kleuters 
o Plannen voortzetting? 
o Wanneer beslissing over 2016-2017? =>   

 Update omgeving:  
o Ontwikkelingen Nehemia (n.a.v. gesprek Yvonne 30-10) => Is 

afgezegd, nog niet opnieuw gepland. 
o Ontwikkelingen rouwcentrum => geen ontwikkelingen 

 

 
 

Actielijst 2015 -2016 
Nr. Datum Wie Omschrijving Wanneer Ok 

 7-9-2015 RT Opvragen en delen actueel reglement en 

statuten 

18-9-2015 Ntb 

 7-9-2015 RT Opnieuw plannen MR-training AOb Januari Ntb 

 8-12-

2015 

RT / 

MR 

Thema’s inloopochtenden n.a.v. 

ouderenquête 

Januari  

 8-12-

2015 

RG Contact gemeente tbv mogelijkheid 

vervroegen verbodstijden schoolplein 

Januari  

 8-12-

2015 

RG/DB Uitwerking verslag en acties 

inloopochtend 27 november 

Januari  

      

      

      

AV = Angelique de Vries 

DH = Debbie Harmsen 

KO = Kitty van Oppenraaij 

MJ = Michelle Joziasse 

LT = Linda Tames 

MT = Marije Tamis 

RG = Rico Geerling 

RM = Roos Molenaar 

RT = Rogier Thomasse 

YR = Yvonne Rozeman 

 

 
 
 


