Conceptnotulen 14 juni 2016
1. Opening
Sandra opent de vergadering. Afwezig: Marijke v.d. Gaag, Roelant Siekman,
Frank Berkers
2. Notulen vorige vergadering vaststellen
Na het aanpassen van punt 4 zijn de notulen goedgekeurd.
3. Actiepunten vorige vergadering bespreken
 Nathalie stuurt de notulen na goedkeuring naar Nick, zodat hij ze op de site
kan zetten.
 Een ouder in het lighthouseteam: de MR heeft hier nog niet actief over
nagedacht. Hans vertelt dat er een ouder is die er meer kennis van heeft.
Naima weet daar meer van. Annelise vraagt na wie dat is.
4. Mededelingen
 Hans: De stukken als schoolgids en schoolplan worden door Hans op de
mail gezet voor goedkeuring en ondertekening. Dit moet voor 1 augustus
gebeurd zijn.
 Annelise: Op 31 augustus moet de kas nageteld zijn. Nick nodigt Annelise
en Gijs hiervoor uit.
 Sandra: Ik stop met de MR en we gaan op zoek naar een nieuw lid.
 The leader in me (update): De ouders zijn inmiddels geïnformeerd. Er kan
een ouderavond gegeven worden door de begeleidster vanuit CPS.
Traject: Het eerste jaar is puur voor de leerkrachten. Het tweede en derde
jaar gaat het naar leerlingen en ook ouders. Zo’n ouderavond zou dan aan
het eind van het eerste jaar of begin tweede jaar zijn.
De ouders van de MR geven aan dat ze graag een studiedag mee zouden
doen. Of een presentatie zouden krijgen tijdens een MR-vergadering. Het
lighthouseteam gaat daar over nadenken.
 Tijdsplanning en agendapunten volgend jaar:
- Terugkomen op de astronautengroep
- Beleidsstukken (hierbij kunnen de expertgroepen worden uitgenodigd)
5. Groepsbezetting
Hans presenteert de groepsbezetting.
6. Pieter van Aschstraat
De groepen 5 en 6 gaan daar naar toe, zo snel mogelijk na de zomer. Eerst
moeten de bedrijfjes eruit en dan moet er gekeken worden hoe het gebouw
wordt opgeleverd.
Hans legt de nieuwe situatie in de gebouwen uit. De kans is groot dat er op
korte termijn verbouwd gaat worden aan de gebouwen van de AS, daarom wil
de directie het hele gebouw aan de PvA.
Er gaat nog een brief uit naar de ouders met de uitleg waarom de groepen 5
en 6 naar de PvA gaan. Tijdens de 10-minutenavond is er gelegenheid om
met de directie over dit onderwerp te praten.

7. Evaluatie social media
De avond wordt besproken. Het ene onderdeel is beter ontvangen dan het
andere.
8. Actiepunten vorige vergadering benoemen
 Data prikken voor vergaderingen volgend schooljaar
 Agenda punten: astronauten groep Sebastiaan uitnodigen
 Annelise vraagt bij Naima na voor de ouder in het lighthouseteam
 Schoolplan en jaarplan goedkeuren voor 1 augustus

9. Sluiting
De vergadering wordt gesloten en de data voor volgend schooljaar komen zo
spoedig mogelijk.

