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Mededelingen:

Oktobertelling leerlingen + vreemdelingen

- Oktobertelling vrijwel gelijk. incl de  kopklassers.

- In het totaal zijn dit er 54. Dit komt er op neer dat ongeveer 2 op de 13 ‘vreemdeling’ is.

- Een groot deel hiervan is van indiaanse afkomst.

Agenda

1.1 Formatie

Er is weinig veranderd binnen de formatie

1.2 Wat speelt er nu?

Er staan 3 vacatures open voor de volgende functies:

- Onderwijs assistent ter vervanging van Myra

- Kleuterjuf ter vervanging van Theodora

- Muziek ter vervanging van Ruben, hier voor is iemand op sollicitatie gekomen, later volgt hier

meer nieuws over.  De vorige sollicitant had helaas geen werkvergunning.

Klussen in en rondom school:

- Daken worden vervangen in december.

- Er is in de herfstvakantie geverfd op 917 en op 919 wordt er in de de kerstvakantie geverfd.

- Er komt een nieuwe verwarmingsregelaar.

2. Jaarevaluatie en -plan

TPO & VO:

Dit jaar leveren wij voor het eerst volledige TPO leerlingen. Scholen moeten hier iets mee.

Het is lastig om goed contact te krijgen met VO scholen binnen Delft. Wel zijn er mensen uit het VO

vorig jaar op bezoek geweest bij ons op school.

Maandag 14 november gaan we weer in gesprek met scholen uit Delft, hierover later meer.



Hoe zit het met leerlingen die engels niet volledig machtig zijn, en toch 2 dagen in de week een

engelstalige leerkracht krijgen die het Nederlands weer niet machtig is? Lopen deze leerlingen dan

achterstand op met bepaalde vakken? Hoe kunnen we hier inzicht in krijgen?

3. Tijdspad nieuw LVS

Het kiezen van een nieuwe LVS heeft tijd nodig. Dit moet zorgvuldig gebeuren. Wij willen eerst goed

in beeld brengen waar onze school precies voor staat en wat wij precies willen.

We willen een goede inhoudelijke keuze maken. Dit doen wij mede met onze visie op leren, hier

word tijdens de studiedagen door het gehele team aan gewerkt.

4. Update OR

- Carlos heeft het Financiële jaaroverzicht gemaakt.

- Omstreken April moet het financiele jaarverslag binnen zijn vanuit de OR.

- Voor de Delftpas missen wij maar 2 brieven.

- Er is gekeken naar een aansprakelijkheids verzekering, echter moet er gechecked worden of

deze niet dubbel is afgesloten (ook door Librijn).

- Sommige ouders vragen zich nog steeds af waarvoor de ouderbijdrage eigenlijk is? Misschien

moeten wij vaker dingen posten of fotos maken om dit duidelijker te maken.

- Er is vanuit de TU een project over windenergie. Dit is leuk om met een klas aan deel te

nemen. Wellicht is dit iets voor de groepen 7 en 8, later meer.

- Er is een groepje met ouders opgericht waar we het gaan hebben over het promoten van

duurzaamheid en gezondheid, dit zit nog in de opstartfase.

- Wat als de ouderbijdrage niet opleverd wat wij verwachten? Wat dan?

5. Voorbereiding ontmoeting MR 6-12 opvang

Doel voor deze vergadering: Wat willen we bespreken met de opvang? Hoe kunnen we de integratie

tussen opvang en school verbeteren. Dit gesprek zal ongeveer een half uur duren. Hier willen wij

delen waar wij mee bezig zijn.

- Hoe zit het met de MR bij Morgen?

- Hoe kunnen wij elkaar vinden?

- Zijn er veel raakvlakken om samen te werken? Denk hier aan LVS, KIJK.

- Tessa: Hoe doen andere IKC’s dit?

- Hoe zit het met de doorstroom?

- Hoe zit het met de bezetting?

- Zijn er wachtlijsten?

Actiepunten:

- Puntje Jaarverslag MR niet besproken, dit word verplaatst naar de volgende vergadering

- 29-11-2022  om 19:30 volgende vergadering


