Notulen van donderdag 7 december 2017

Aanwezig: Margriet de Leeuw (eerste half uur), Anne Jan van den Dool, Eeke Laarakker,
Irene van Leeuwen
1. Vaststellen agenda
2. Notulen vorige vergadering: al vastgesteld en verstuurd.
3. Mededelingen vanuit de MR & GMR:
•

NB

4. Mededelingen & onderwerpen vanuit de directie:







Dinsdag 12 december staken: ochtend gaat het team een actie voorbereiden waarin
ouders betrokken worden.
Marcel is langdurig afwezig, zeker tot februari 2018. Vervanging door Mirjam en
Thea. Zij worden ondersteund door de directeur en de ib-er: er zijn kinderen die
zwarte petten gedrag vertonen, dat moet stoppen. Het leerproces moet een normale
doorgang kunnen vinden.
Er komt een ouderavond bij de Klaprozen om de onrust binnen de groep te
bespreken.
Anna Kersten gaat met zwangerschapsverlof per 15 december 2017. Rachel Wissink
zal haar vervangen.
Margriet gaat samen met FRIS! bekijken of het mogelijk is een peutergroep te starten.

5. Jaarverslag De Korf
Voor het eerst gekregen, makkelijk leesbaar. Mooi gedaan Margriet, een mooi, helder,
goed leesbaar stuk.

6. Begroting 2018
Helder, de functie van directeur staat er drie dagen in en een dag bovenschools betaald
staat niet in de begroting. Voor de helderheid graag die ene dag ook in de begroting
zodat we dit in de gaten kunnen houden na de overgang naar het VOG. Als dit gebeurd
is keuren we de begroting goed.

7. Gang van zaken overdracht SKO/VOG
Op dit moment is er een radiostilte. In ieder geval vindt de bestuursoverdracht niet voor 1
maart 2018 plaats. Op ICT gebied ging het VOG voortvarend te werk en zijn de
voorbereidingen al getroffen. Heutink heeft een nulmeting gedaan en de hardware is door
twee stagiaires in kaart gebracht.
De mensen van het VOG die we gesproken hebben zijn erg enthousiast dat De Korf bij
hen gaat komen.

8. Rondvraag: geen.
9. Afsluiting

