Notulen 1 april 2019

Aanwezig: Ad, Nursen, Annemiek, Nathalie, Nicole, Yolanda, Tamira, Claudia en Bernadette,
Afwezig:

Vaststellen vorige Notulen:
Er komt een rectificatie in de vorige notulen. Voor de ouders van de groep 8 leerlingen heeft de JB
een informatieavond georganiseerd over wat je kan verwachten in de brugklas. Deze avond is goed
bezocht.
Mededelingen vanuit school:
De moderne techniek vakken worden de komende jaren flink uitgebreid.
Er zijn dit jaar veel minder kinderen aangemeld voor de afdeling TL/Havo.
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Voor het komende jaar wordt er goed gekeken hoe wij het
leerlingaantal kunnen verhogen. Minder leerlingen op school betekent dat er minder inkomsten zijn.
Tijdens een formatieplanning wordt er besproken hoe we omgaan met minder inkomsten, ook
bespreken we verschillende beleidsvraagstukken.
Een belangrijk vraagstuk is de onderwijstijd, een leerling moet 3700 uur lestijd volgen verdeeld over
4 jaar, maar wat valt nu eigenlijk onder onderwijstijd (alles wat je een leerling aanbiedt zoals stage,
studieplein, extra les, gewoon les, projecten etc.).
Claudia geeft aan dat school zowel de kinderen die hulp nodig hebben moet stimuleren door middel
van extra tijd of extra lessen, maar niet moet vergeten om ook de kinderen die al goed presteren op
school extra te stimuleren om zichzelf te ontwikkelen. Deze kinderen willen ook uitgedaagd worden
(bijvoorbeeld BEN JE BIJ DAN BEN JE VRIJ).
Ook wordt er tijdens de formatieplanning gekeken naar het personeelsbeleid. Minder kinderen
betekent ook minder personeel. We proberen een sterk personeelsbeleid neer te zetten, zodat de
afloop op een vloeiende/ natuurlijke manier gecreëerd wordt.
Examen cadeaus:
We hebben verschillende ideeën bekeken zoals Dopper, mobielklem voor op de fiets, Rituals
badschuim. We vinden allemaal de Dopper het leukst. Claudia belt Topgiving over wat de
mogelijkheden zijn.
De examen vlaggen krijgen extra aandacht, zodat de kinderen en ouders de vlaggen ophangen.
Nicole heeft een mooie brief gemaakt voor alle leerlingen. Deze krijgen ze wanneer de vlag wordt
uitgedeeld. In de brief staat hoe de leerling met de vlag aan de wedstrijd mee kan doen.

Evaluatie jaarvergadering:
Voor volgend jaar gaan we op zoek naar een pakkend en vooral enthousiaste cabaretier. Nu was het
leuk en leerzaam, maar niet voor herhaling vatbaar, we gaan met de volgende punten naar huis en
tijdens de volgende vergadering bespreken we dit.
Waar word ik enthousiast van?
Moet het leerzaam zijn?
Vinden we dat er een opvoedkundige boodschap in moet zitten.
Open dag Johannes Bosco:
De open dag viel een beetje tegen. We hadden een mooie plaats gekregen boven aan de trap (waar
het studieplein is) wat meteen opviel was dat de ouders de trap niet op wilde. Wij zaten daarom er
een beetje verloren bij. We hebben ook aangegeven dat we het leuk zouden vinden als er iets staat
waardoor je iets professioneler overkomt en je niet hoeft te werken met A4tjes.
Voor volgend jaar willen we een banner aanschaffen, school zorgt dat alle OR leden een naamkaartje
krijgen.
In september is de informatieavond voor de ouders en kinderen het zou mooi zijn als wij daar ook bij
aanwezig kunnen zijn, omdat je dan de ouders kunt aanspreken die bewust voor deze school hebben
gekozen. Iedereen van de OR is dan aanwezig, zodat we extra leden kunnen werven.
Financieel overzicht:
Yolanda heeft het overzicht geprint. We sluiten met een positief saldo deze maand af.

Ingekomen post:
Er is een brief binnengekomen van Mike Schaap die het vervelend vind dat er niet een duidelijke
regel is omtrent toetsen overdoen. Mike wordt doorverwezen naar mevr. Kotterer.
Rondvraag:
Zijn de mentoren/docenten zich bewust dat je met de laptops makkelijk kan afkijken tijdens de
toetsen. Er is nog te weinig toezicht vanuit de docenten.
Er wordt weer gefilmd in de klas. Dat klopt omdat de docenten deze gebruiken voor hun leerdoelen
etc. daarna worden de films vernietigt.
Komt de vervanger van Bernadette in de laatste maand nog langs om zichzelf voor te stellen.
Bernadette denkt van niet omdat er zoveel extra geregeld moet worden.
De overstap van tl naar tl/havo gaat nog steeds erg stroef leerlingen moeten veel zelf regelen en zelf
uitzoeken. Communicatie vanuit school naar de ouders is summier.
De OR vanuit het Han Fort man is op zoek naar enthousiast ouders waarvan de leerlingen vanuit de
tl/havo naar de havo doorstromen.
Afscheid diner OR leden:
27 juni om 18.30 bij De Kolonist in Heerhugowaard.

