Vergadering MR donderdag 12 april 2018


In het nieuwe schooljaar krijgen we 155 euro per leerling extra. Dat betekent ongeveer 22.000 euro voor
alle leerlingen. We mogen als school zelf kiezen hoe we dit geld gaan inzetten. Dit alles om de werkdruk te
verlagen.



Maandag 16 april krijgt Joyce te horen hoe het traject eruit gaat zien van PBS. Dit onderwerp zal ook als
thema op de jaarvergadering komen.



Er is wat onrust in groep 4, 5 en groep7/8. Daar wordt nu hard aan gewerkt.



Deze week zijn we begonnen met een nieuw computersysteem. We werken nu ‘in the cloud’. Donderdag
12 april hebben de teamleden een cursus gehad hoe dit systeem werkt. Veel vragen van teamleden zijn
beantwoord. Bij vragen kun je altijd de helpdesk bellen. Zij helpen je direct!



De daltonstudiedag was heel inspirerend. We hebben met elkaar een nieuwe visie bedacht.
De visie wordt: Op Daltonschool Hillegom hebben leerkrachten en leerlingen ruimte om eigenaar te zijn
van hun ontwikkelingsproces (kennis en vaardigheden) en voelen zij zich verantwoordelijk voor hun
(leer) omgeving, zodat zij voorbereid zijn op hun toekomst.
We hebben veel geleerd, alles is weer wat helderder. Er zijn speerpunten uitgekomen, zoals het
keuzewerk en de weektaak. Bij het keuzewerk gaan we nu kijken wat we aan gaan bieden, hoe is de
opbouw en waarom, hoe krijgen we het eigenaarschap van de kinderen op een hoger niveau.



De theepot moet uit het lokaal. Zij zullen verhuizen naar het lokaal rechtsboven (bij de Savio).



De formatie is nog niet helemaal rond. De meeste mensen staan wel op zijn/haar plek. Nog een paar
kleine gaten. Daar heef Joyce nu gesprekken over.



Joyce heeft weer een gesprek gehad over de verkeerssituatie voor de school. Er is wel geld om de
verkeerssituatie veiliger te maken. Er komt een verkeersexpert en die is al wezen observeren. Hij heeft
foto’s gemaakt. Deze expert kwam achter veel dingen. Er staat wel een bord met 30-km zone, maar de
weg leent er helemaal niet voor om 30 km te rijden. Veel mensen steken schuin over, auto’s die dubbel
geparkeerd staan etc. Er is gedacht aan klaar-overs, maar ook hier zijn weinig aanmeldingen voor. Dit gaat
dus niet van de grond komen. We wachten het rapport af.



Erny vraagt zich af of er nog een HVO vervanging gaat komen. Joyce gaat dit uitzoeken.

