Notulen M.R. O.B.S. de Vliegerdt d.d. 06 februari 2012
Aanwezig: Anita, Christine, Annemarie (notulen), Stefan (voorzitter), Winneke, José.
1. Opening
De vergadering wordt om 19.50 h geopend.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van 8 december worden goedgekeurd. De notulen moeten nog op de website.
Annemarie stuurt ze naar José.
3. Ingekomen stukken
Actiebrief SBO de Poort. José licht de andere kant van het verhaal toe. De voorstelling van
zaken is niet helemaal correct, wij besluiten dan ook niks met deze brief te doen.
4. Uitgaande stukken
Niks
5. Terugkoppeling werkgroepen - Financiën
De begroting 2012 is goedekeurd. Door natuurlijk verloop in leerkrachten is het resultaat van
PRIMO, ondanks teruglopende leerlingenaantallen nog steeds positief.
6. Terugkoppeling GMR
Er is geen info.
7. Ouderaanvulling MR
Monique van Vliet, moeder van Sem van Bijnderen, heeft misschien wel belangstelling. Zij
wordt door Anita uitgenodigd voor de vergadering van 3 april.
8. Ontwikkeling toekomst de Vliegerdt
Op 15 maart wordt er door PRIMO een bijeenkomst georganiseerd voor de teams en MR
van de Hoorn en de Vliegerdt. Het verzoek is om deze datum vrij te houden, zodat we in
grote getale aanwezig kunnen zijn.
De vooruitzichten voor de Vliegerdt zijn niet goed, er zijn de afgelopen jaren (te) weinig
geboortes geweest, ook de nieuwbouw zet niet door, en er staat een behoorlijk aantal huizen
in het dorp leeg.
PRIMO wil in een open gesprek deze problemen bespreken en kijken of we tot creatieve
oplossingen kunnen komen.
9.PTP november 2011
Feitelijk valt hier niet zoveel over te zeggen, behalve dat onze leerkrachten over het
algemeen erg tevreden lijken te zijn. De Vliegerdt scoort gemiddeld het hoogst van alle
PRIMO scholen (7.5), geeft als laagste cijfer een 7.1 (Leerstofaanbod en Leermiddelen,
Werkklimaat), en als hoogste cijfer een 8.1 (Schoolklimaat, Pedagogisch klimaat).
9. Innovatie prijsvraag Primo
Er zijn binnen de Vliegerdt verschillende ideeën. 9 Februari wordt besloten welk idee
ingediend gaat worden. Daarna zullen Stefan en Annemarie meedenken over het plan.
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10. MR 2011 / 2012 roadmap
a) Website
De website is in januari live gegaan. Ook de vernieuwde nieuwsbrief zal binnenkort
alleen nog maar digitaal verstuurd worden. Iedereen (dus ook opa’s en oma’s, etc)
kan zich inschrijven. Je ontvangt de nieuwsbrief niet automatisch,
b) PR & communicatie

11. Acties volgende vergadering

Zie schuin- en vetgedrukte woorden in de notulen, of hieronder.
•
•
•
•

Annemarie zal oude notulen naar José sturen
Monique van Vliet wordt uitgenodigd voor de vergadering van 3 april door Anita.
Stefan en Annemarie denken mee over innovatieplan
Bedanken Carla

13. Rondvraag
14. Sluiting
De vergadering wordt om 21.52 h gesloten.
Volgende vergaderingen:
• Donderdag 25 augustus 2011
• Dinsdag 25 oktober 2011
• Donderdag 8 december 2011
• Maandag 6 februari 2012
• Dinsdag 3 april 2012
• Maandag 4 juni 2012
Start 19.45 h, locatie de Vliegerdt.
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