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Nieuwe foto voor smoelenbord is gemaakt. Inge zal dit binnenkort vervangen.
Plan Veltum wordt weer besproken. Waar staan we nu en wat zijn de gemaakte
afspraken.
Notitie kwaliteitsbeleid wordt besproken. Kort gezegd is dat de nieuwe manier waarop
de inspectie de scholen zal monitoren. Sylvia had daar een duidelijke samenvatting
van gemaakt.
De schoolgids wordt goedgekeurd en Masja zal bij Sylvia binnenlopen om te tekenen.

Oktober
 Er komt een stappenplan voor de re-integratie van Antoon
 Na de herfstvakantie start Kinderwereld hier in het gebouw.
 Plan Veltum wordt weer besproken: * Werkgroep ‘inhoud’ is donderdag 28 september
bij elkaar gekomen. Er is duidelijk gesteld dat op eerder genoemde items gaandeweg
, al werkende, gekeken moet worden op welk vlak en hoe er met elkaar
samengewerkt kan gaan worden. Dus niet met een vooropgezet meerjarenplan. De
Stuurgroep komt binnenkort hier op school kijken en vergaderen, met als doel om
meer zicht te krijgen op het hele gebouw en de situatie betreffende verbouwing.
 Het jaarverslag 2016-2017 wordt goedgekeurd.
 Er wordt een verkiezingscommissie samengesteld: Yvonne, Inge en Simone. Na de
herfstvakantie wordt een planning gemaakt.
 De koerskaarten worden besproken: Er zijn een vijftal koerskaarten: kapstokken waar
de komende jaren aan gewerkt zal worden.
1 Jenaplanontwikkeling: wereldoriëntatie in combinatie met taalonderwijs.
Hier gaat het team komende studiedag (woensdag 4 oktober) een start
mee maken.
2 Jenaplan: het onderwijsconcept gericht op ons als professionals. Wat
hebben wij nodig om met z’n allen de neuzen dezelfde ‘Jenaplan’ kant op
te krijgen. + behoud van ons concept in het Plan Veltum
Voor bovenstaande twee punten krijgen wij ondersteuning van het JAS
(Jenaplan Advies en Scholing).
Daarnaast is er een Jenaplankring-Zuid waar Sylvia regelmatig mee om
tafel zit. Het ligt in de bedoeling dat er vanuit de Nederlandse
Jenaplanvereniging een kwaliteitsonderzoek zal komen voor alle
jenaplanscholen..
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Sociale veiligheid: hier gaan alle scholen van SPOV mee aan de slag.
Vooral op het gebied van interactie en een veilige sociale omgang tussen
kinderen, ouders, stamgroepleerkrachten, enz.
4 Groepsplannen o.l.v. Simone: wordt meegepakt in haar reintegratietraject.
5 ICT: start ouderportaal (stapje voor stapje) , ontwikkeling van
vaardigheden van de leerling en leerkrachten en materialen.
Het zijn ‘levende’ werkdocumenten; worden regelmatig erbij gepakt,
bijgesteld en geëvalueerd. Ook binnen de MR zal dit met regelmaat
geagendeerd moeten worden.
4 oktober is de Algemene OR vergadering. Simone zal hier vanuit de MR naar toe
gaan en de volgende keer verslag doen.

November
 Plan Veltum; Deze maand vindt er een bijeenkomst plaats op de KEG. Voltallige
gemeenteraad en wethouder v.d. Putten aanwezig. Ze willen het gehele gebouw,
maar ook de omgeving met eigen ogen zien en een beeld vormen van de
ontwikkelingsmogelijkheden. Ook vertegenwoordiging SO (Peter Vrijen) en SPOV
(Mart van Gessel en Marcel Reuling) aanwezig. Doel is duidelijk maken dat met
beschikbaar gestelde financiële middelen niet mogelijk zal om de school adequaat te
renoveren en dus ook niet kan worden voldaan aan alle eisen die gesteld worden,
maatwerk voor passend onderwijs, ruimte om te komen tot samenwerking tussen
verschillende scholen.
 Brigitte stuurt blanco notulen rond zodat eenieder deze kan gebruiken. (Staan
voortaan op de site)
 Artikel over privacy doorgestuurd door Masja. Uitgangspunt is dat bij eenmalige
instemming van ouders gebruik beeldmateriaal dit gedurende schooltijd geldig blijft,
tenzij ouders anders aangeven.
 Begroting 2018 wordt nu voor eerst gemaakt tot einde schooljaar 2018. Vanaf mei
2018 wordt dan een begroting opgesteld voor het volledig schooljaar 2018/2019 en
dus niet meer voor het kalenderjaar 2018 zoals tot nu toe gebruikelijk was. Hierdoor
sluit begroting beter aan bij periode waarvoor ook de verwachte inkomsten al duidelijk
zijn. De maandrapportage voor de KEG wordt doorgenomen met toelichting door
Sylvia. Een aantal posten roepen vragen op, gezien negatieve afwijkingen ten
opzichte van de begroting. Sylvia geeft aan dat een aantal posten worden begroot en
ook kosten worden geboekt door SPOV, waardoor de KEG ook geen invloed op het
resultaat. Over het geheel genomen is het tussentijds resultaat voor de KEG tot en
met september nihil en is de prognose ook conform begroting voor de rest van het
kalenderjaar.
 Marjon neemt aanwezigen mee in resultaten van de IEP-toets 2017 voor de KEG. De
resultaten voor de KEG sluiten aan bij het landelijk gemiddelde. Het is een zeer
degelijke analyse die aanleiding geeft voor concrete vervolgstappen om te komen tot
verbeteringen binnen de KEG.
 Verkiezingen woorden opgepakt en ingepland.

December
 Geen vergadering
Januari
 Masja zal op de inloopochtend voor de nieuwe ouders aanwezig zijn.







De vraag wordt gesteld hoe het ouderportaal bevalt. De oudergeleding vindt het
overzichtelijk, je kunt het zelf aanklikken wanneer je wilt en je krijgt alleen het nieuws
dat voor jou van belang is. Fijn!
Vanwege ziekte zal Masja kijken welke taken overgenomen kunnen worden van
Simone v. B.
Plan Veltum wordt besproken. Belangrijkste struikelpunt blijft geld.
De koerskaarten worden geëvalueerd. Sylvia licht ze toe. Ze zijn duidelijk en zijn
geen vragen. Kleine tekstuele aanpassing zal worden gedaan.
Voor de verkiezingen waren geen aanmeldingen. Er komt een nieuwe termijn met
een oproep in het ouderportaal en we zullen ouders persoonlijk gaan vragen.

Februari
 Er is een goede ouderavond voor nieuwe ouders. Hele goede opkomst.
 Anique (BB) neemt op 23 februari afscheid van de Keg, zij heeft een voltijdbaan
gekregen op een andere school.
 Kascontrole wordt verschoven i.v.m. ziekte.
 Plan Veltum. Er is een goede bijeenkomst geweest en er moet gewoon meer geld
komen. Er ligt een nieuw voorstel bij de gemeente, dus het wordt weer afwachten.
 Eric van de Velden is bij de vergadering, hij deelt mede dat de GMR vertrouwen heeft
wat betreft de financiën. De informatieverstrekking loopt goed.
 Sylvia geeft aan dat er flink bezuinigd is. Fijn dat we wel het jenaplantraject mogen
doen met het Jas. Daarnaast is Stijn vrijgeroosterd voor extra ondersteuning. Onder
de verschillende scholen is nu veel openheid. Er wordt gekeken naar wat elke school
nodig heeft en dat is heel fijn.
 Hanneke Conjaerts-van de Ven heeft zich aangemeld als kandidaat voor de MR. Er
zijn de afgelopen dagen meerdere mensen benaderd, maar daar is helaas niets
uitgekomen.
 Het vakantierooster is besproken. Eric vraagt na in de GMR waarom de meivakantie
volgend jaar zo vroeg begint.
 Er is gesproken over het continurooster en 5 gelijke dagen model. Bijna alle scholen
binnen het SPOV hebben nu een continurooster, dus verandering op dit moment is
niet wenselijk.
 Binnen de GMR is het reglement aangepast. Als wij ons reglement bekijken, dit
reglement er naast leggen!
 Volgend jaar neemt Eric afscheid van de GMR, aangezien zijn kinderen dan ook de
basisschool hebben verlaten! Bedankt voor al je inzet!
Maart
 Hanneke wordt welkom geheten als nieuw lid binnen onze MR
 Marcel Reulen en May zijn aanwezig ivm de benoeming van Sylvia. Marcel legt het
gelopen traject uit. Het was een duidelijk en helder verhaal. In overleg met alle
verschillende geledingen (o.a. BAC - ouders – team – bovenschools en natuurlijk
Sylvia zelf) is besloten om het woord interim weg te halen. Ook de
benoemingsprocedure wordt besproken. Na samenspraak binnen de MR-geleding en
May kunnen we snel tot instemming komen. We spreken het vertrouwen uit.
 Abdul doet op dit moment ook veel voor de school. Zou hier ook wat tegenover
kunnen komen te staan. Sylvia gaat daar nog achteraan bij de gemeente.
 Stijn is nu twee dagen verbonden aan het SPOV voor ICT.
 Het aantal aanmeldingen is toegelicht door Sylvia. Sylvia heeft een aantal ouders
gemaild voor feedback. Goede feedback gekregen. Tip; structuur duidelijk maken in
een nieuw filmpje en evt meer kinderen en ouders aan het woord, waarom het zo fijn
is op de Keg.






Op SPOVniveau worden afspraken gemaakt uit AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Dit zal op schoolniveau gevolgen hebben. Deze worden
zeer binnenkort binnen het team besproken worden.
De kascontrole is gedaan. Yvonne samen met Masja.
Hanneke wil het lezen van “Mensenkinderen” overnemen.
Begroting / financiën; Er is een mooie stijgende lijn. Er is veel bezuinigd. Er was
weinig tot geen nascholing, pensioenkosten zijn omhoog gegaan en er is royaal
begroot op ICT middelen. Marcel bespreekt alles met de Raad van Toezicht. Sylvia
licht kort de begroting vanaf januari toe.

April
 Formatie schooljaar 2018/ 2019 wordt deels toegelicht door Sylvia. Eerst komt deze
formatie in het team, daarna terug bij de MR. Er zal volgend schooljaar wel met een
groep minder gestart worden.
 Nieuw filmpje maken voor introductie van de Keg. Misschien ouders benaderen om
hierin te kunnen ondersteunen. In het ouderpanel meenemen, in het kinderpanel:
waar zijn wij als Keg goed in, wat is er zo fijn hier op school. Ouderpanel en
kinderpanel meenemen in “promotie “van de keg. BB neemt dit op met SdN
 Akkoord werkdrukvermindering is besproken. De leerkrachten hebben ideeën,
voorstellen gegeven voor werkdrukvermindering. Deze gaan nog als iedereen het
ingevuld heeft besproken worden en worden meegenomen in de formatie/begroting.
 DNA: de nieuwe attitude. Sylvia licht dit punt toe. Bovenschools komen er
veranderingen/ omkantelingen binnen SPOV. Transparantie, compact, vertrouwen,
met elkaar. Wordt tijdens de personeelsavond doorgenomen en mee aan de slag
gegaan op een actieve/interactieve manier.

Mei










Juni



Gemeenteraadverkiezingen: eind mei worden wethouders bekend gemaakt. Dan
komt hopelijk Plan Veltum gauw op de agenda.
Informatie Team wordt toegelicht door Sylvia
Zaterdag 28 april: vernielingen aangebracht op school, buiten en in patio’s. Politie,
gemeenteraad, Marcel Reulen zijn erbij betrokken. Politie is bezig met een
onderzoek.
VVE-gelden: Doel van deze gelden is dat deze worden ingezet voor onderwijs op
maat voor kinderen met taalachterstand. Bekeken wordt hoe we de leerkrachten
kunnen ontlasten hierbij. Er wordt nu bovenschools een geschikte professional
gezocht zodat deze met de betreffende kinderen in groepjes kan gaan werken en
daarnaast de leerkrachten kan begeleiden. Het geld dat er nu komt, is iets meer dan
een dagdeel per week.
AVG Privacy wetgeving: Stijn zal dit gaan coördineren binnen de school.
Schoonmaakbedrijf Asito: helaas niet tevreden, meerdere scholen hebben dezelfde
ervaring. Er zijn nu nieuwe afspraken gemaakt met de coördinatrice betreft
aandachtspunten voor de komende periode.
Ouderpanel-kinderpanel in promotiefilm: wordt opgepakt.
Ouderpanel: nieuwe opzet: ouders van de vorige keer nemen een introducee mee.

Vandaag start de vergadering om 18.00 uur ivm afsluitend dinertje
financiën/begroting wordt toegelicht door Sylvia.




Plan Werkdrukgelden is door de teamgeleding besproken en is ingevuld. Wordt nu
toegelicht door Sylvia
Formatie: dit wordt door Sylvia meegedeeld aan MR-ouders op een nader te bepalen
moment tussendoor. Het team zal de formatie in het teamoverleg geïnformeerd
worden.

