Notulen 30-01-2018
Aanwezig: Arjen, Loes, Karen, Priscilla (notulist)
Opening:
Arjen opent de vergadering om 17.30 uur
Vaststellen agenda:
Arjen heeft de agenda opgesteld.
Karen vraagt zich af of het vakantierooster al vastgesteld kan worden, in verband met de
studiedag die nog ingevuld moet worden. Dit wordt de volgende vergadering meegenomen.
Vaststellen notulen 30-11-2017:

Arjen: is het inspectieverslag al toegestuurd? Karen benoemt dat dit eind januari zou komen
en dat 12 februari de inspectie bij het bestuur komt. Er is navraag naar gedaan.
Karen: de vader van Finn gaan we persoonlijk aanspreken met de vraag of er een
mogelijkheid is om met voormalig Pierewiet oudercommissie een vergadering in te plannen.
Arjen: is er nieuws naar aanleiding van de vacature rondom het vertrek van Carine? Maxime
vult dit in tot de zomervakantie.
Ingekomen stukken:
InfoMR. Deze zullen we laten rouleren

Verslag OR vergadering Kennemerland Passend Onderwijs nemen we voor kennisgeving
aan.
Mededelingen directie:

Communicatieplan: Monique Kuik heeft het communicatieplan geschreven. Het
communicatieplan is al eerder vastgesteld. Het communicatieplan wordt regelmatig
geraadpleegd om stappen te kunnen zetten. Zo ligt de huisstijl er, die na kleine
aanpassingen kan worden goedgekeurd. Het communicatieplan is een voorwaarde om een
marketingplan op te kunnen stellen. Beide directeuren binnen het kindcentrum houden zich
bezig met het profileringsplan. Doel voor kalenderjaar 2018: opstellen folder met als thema:
‘ouders als ambassadeur’, de huisstijl compleet maken, ikc-gids opstellen en één
kindcentrum website. Het advies vanuit de MR is om hierbij een tekstverwerker in te zetten.
Er is wekelijks contact tussen Marion en Karen. Zowel bij Jong Leren als bij Casca is er een
communicatiemedewerker.
Op 31-01-2018 worden de nieuwe borden aan de gevel geplaatst.
Het bestuur heeft bij scholen binnen Jong Leren 150.00 euro ingezet om te investeren in het
uiterlijk van de school. Bovenschools is er een communicatiemedewerker aangesteld om de
profilering aandacht te geven wegens de terugloop in leerlingaantal.

Formatie: De formatie moet nog vastgesteld worden door het CvB. Een eerste gesprek is
geweest. Qua bezetting blijft de formatie zo goed als hetzelfde.
Er komt vanuit het bestuur extra 0,5 fte vrij voor onderwijsondersteunend personeel ter
verlaging van de werkdruk. Dit is 20 uur per week. Er gaat 1 uur naar de administratie, de
overige uren zijn nog nader te verdelen.
Het tekort aan kosten is kleiner geworden.
In het schooljaar 2018-2019 komt er een betaalde Leraar In Opleiding. Ook komt een
zij-instromer, een mannelijke collega het team gedurende het gehele schooljaar versterken.
De leerlingprognose gaat van het huidige leerlingenaantal 104, naar 101. Er zijn minder
aanmeldingen voor de groep 1/2. Wel is er een wachtlijst bij de kleuters.
Vanaf meivakantie tot zomervakantie schooljaar 2017-2018 mogen we een extra leerkracht
voor 5 ochtenden inzetten bij de kleuters, vanwege de groepsgrootte 35.
Personeelsleden binnen Jong Leren vullen op dit moment de belangstellingsregistratie in.
Ouderpannel:
27 maart van 19.30 - 21.00 uur wordt een ouderpanelavond ingepland. Het thema is Parro.
De leerkrachten zijn hier niet bij aanwezig. Ouders komen op uitnodiging vanuit Karen. De
uitnodiging wordt verstuurd naar twee ouders uit elke groep.
Een vraag om mee te nemen is: Wat wil een ouder zien in een folder/ website?
Bovenschools is er een werkgroep met de focus op oudercommunicatie. Apps worden hierin
meegenomen. Er zijn binnen Jong Leren twee schoolapps in gebruik: SchoolApp en Parro. De
Schoolapp is verbonden aan de website, Parro is verbonden aan Parnassys
(leerlingvolgsysteem).
Het is handig om te peilen hoe de meeste ouders hierin staan.
Aandachtspunten vanuit KC:

Werken aan de verbinding van de beide team tot 1 team. Bij kindcentra waar één directeur
is, is het teamgevoel hechter. Op dit moment zijn er nog 2 leidinggevenden. Het proces van
teamvorming heeft tijd nodig.
Rondvraag:
Sluiting:
De vergadering wordt door Arjen gesloten op 18.26 uur.
Datum volgende vergadering:
6 maart 2018.

