Memo MR september
Mededelingen / info:
Personeel:
-

-

Iedereen is goed gestart. Ook de nieuwe leerkrachten Patrick, Tamara, Femke
en ik.
Voor Femke blijkt het volgen van een opleiding en werken op meer locaties
toch wat veel. In overleg met Hoera kijken we naar een oplossing,
waarschijnlijk komt op Budschop een andere medewerkster in haar plaats.
Anja, een van de interieurverzorgsters, is weer volledig terug, 7 uur op
Budschop
In het kader van de IKC-vorming: 21 september, de dag van de IKCmedewerker. Alle medewerkers krijgen een kleine attentie.

Onderwijs:
-

-

-

De workshopavond komt eraan. De opzet is eigenlijk hetzelfde als vorig jaar.
We hopen op veel belangstelling en zorgen voor pr. Voor het eerst zijn ook de
peuters al uitgenodigd om naar de infoavond van de peuters en kleuters te
komen. We zijn straks ook benieuwd naar jullie bevindingen…
Op de studiedag is gewerkt aan de nieuwe groepsplannen.
Laura en Tamara hebben een presentatie gehouden over de samenwerking
tussen beide IB-ers en zijn teamleden op de hoogte gebracht van de plannen
voor de toekomst.
Kwaliteit van het onderwijs is goed, we wachten nog op een datum voor het
inspectiebezoek.
We moeten e.e.a. ook aan de buitenwereld laten zien. Wij gebruiken daarvoor
Facebook, Nederweert24 en mond-tot-mond. Ouders en andere betrokken
mogen dit vooral ook delen en ‘liken’.

Financiën:
-

-

-

Begroting, exploitatie en personeel van 2017-2018 zijn afgerond. Hierbij
komen we in de -. Komende woensdag gesprek op kantoor om dit schooljaar
weer e.e.a. recht te krijgen. Ook komen er nog werkdrukgelden aan.
De FPE van Erna voor Budschop is 0.1. Dit omdat haar taken nu veranderd
zijn en de kosten door meerderen verdeeld worden. Budschop, Hoera,
Bongerd en Kerneel.
Erna is vanuit haar rol als projectleider aan de slag gegaan met de contracten
voor personeel dat zowel voor Hoera als voor Meerderweert taken vervuld.
(opmerking MR: wat is de rol van de MR hierin? Graag tijdig geïnformeerd
worden, evt. samen met de MR van Kerneel en Bongerd)

-

-

-

IKC is in ontwikkeling, we lenen onderwijsassistent in, Stint aan mogen
schaffen. We kunnen zaken en instanties naar rato verdelen, is goedkoper.
(Bureau Wolter)
Offerte opgevraagd voor tuinonderhoud, 1 keer in het voorjaar, €1334,(Advies MR bij jaarlijks onderhoud wegzetten, met Peter Wijen afstemmen wie
dit gaat doen en hoe andere scholen afspraken hebben gemaakt)
Op de teldatum van 1 oktober verwachten we 93 leerlingen te hebben.

Organisatie:
-

-

Op vrijdag 7 september is de aftrap van IKC Nederweert geweest tijdens een
BBQ. Het was een zeer geslaagde avond met maar liefs 75 medewerkers.
Dit jaar volgen er nog 2 gezamenlijke visieavonden en een Nieuwjaars
activiteit.
Op de 3e dinsdag van september is het Prinsjesdag. Ook op Budschop wordt
dan de Troonrede met de plannen voor komend jaar voorgelezen. Vervolgens
wordt deze ook via het ouderportaal gedeeld.

Groet,
Judith Willekens

