Tijdens de van MR-vergadering 6 november 2017 is gesproken over de volgende onderwerpen:


Terugkijken avond met klassenouders

Was een geslaagde avond. Inhoud van de taak van klasseouder wordt nog uitgewerkt, zodat
daarover een gedeeld beeld is. De bedoeling dat klassenouders een vraagbaak zijn maar geen
klaagbaak. Ook zal er iets worden opgesteld voor nieuwe ouders en leerlingen, zodat zij zich snel
thuis voelen op de Boldingh. Ook is nog kort gesproken over overblijven.



Nieuwbouw en verhuizing

Op 7 november is er weer een afspraak tussen Lucas en de bouwer/aannemer over de
opleverpunten overleg plaatsvindt. Voor de herfstvakantie waren en nog teveel openstaande
punten om te kunnen verhuizen. Nu met en aantal weken extra om het in orde te maken zou het
moeten lukken om vóór de vakantie te verhuizen.


Begroting

Begroting / uitnutting 2017 en begroting 2018 is doorgenomen. Vanaf 2018 moeten scholen zelf
het risico dragen voor ziektevervanging. Daarvoor moet jaarlijks geld gereserveerd worden. Voor
2018 zal er hier en daar wat geschoven en geschaafd moeten worden om de financiële situatie
gezond te houden. Doel is een sluitende begroting.


Jaarplan 2018

Het Jaarplan is doorgenomen en door de MR goedgekeurd.


NIO

Ook dit jaar zal de NIO-toets worden afgenomen. De uitslag wordt alleen meegenomen voor het
schooladvies als hij positiever is dan het beeld dat bestaat. Als de NIO een negatiever beeld laat
zien, wordt hij niet meegewogen


Groene schoolplein

Er is nog kort gesproken over het nieuwe groene schoolplein. Door een meevaller in de financiering
van de fietsenstalling en het bedrag dat is opgehaald met de sponsorloop is de financiering rond.
Binnenkort wordt het groen geplant en zal de pannakooi worden geplaatst.


Kerstdiner/Nieuwjaarsdiner

Door de verhuizing de week voor de kerstvakantie zal er dit jaar geen kerstdiner worden
georganiseerd, maar een Nieuwjaarsdiner op waarschijnlijk de eerste donderdag van het nieuwe
jaar.

