Oudervereniging Basisschool St. Jan Duizel
Verslag van de vergadering gehouden op dinsdag 13 februari 2017
Aanwezig;

Team: Wil
OV: Hanneke, Susan, Marjo, Wendy, Adrienne, Kirsten en Janneke

Afwezig; Opening; Hanneke heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder ons nieuw lid Wendy.
Verslag vorige vergadering; flyer van de bieb komt eraan.
De stoeptegels zijn opgehoogd.
Duizel mag niet gratis schaatsen onder schooltijd in Reusel. Is alleen voor aanliggende dorpen.
Kinderen die vrij spelen op het schoolplein na school, houden zich aan de regels van de BSO. Als dit
niet zo is, worden de ouders gebeld en wordt het kind naar huis gestuurd en mag een week niet
komen spelen op het schoolplein.
Post;

in: Uit: verjaardagskaart uit naar Lizenka, juf Nicole en juf Franka

Mededelingen van het team;
Volgend schooljaar komt er een nieuw rapport. En net als dit jaar maar 2 rapporten (via maandbrief
te laar gecommuniceerd) gelijk met de Cito-uitdraai.
Werktijden van Wil en Lizenka zijn voorlopig aangepast.
Maandag en donderdagochtend Wil. Op dinsdag, woensdag en donderdagochtend Lizenka.
Er wordt gesurveilleerd door het hele team tijdens de pauze.
Opgave nieuwe leerlingen via digitaal formulier, aangekondigd op de maandbrief en in ”Efkes
Duyselen”.
Er zijn 2 Syrische leerlingen ingestroomd in groep 1 en 2.
Beleidsagenda met veranderingsonderwerpen zijn afgerond.
Koningsspelen zijn dit jaar op 21 april weer in Eersel.
Houding kinderen t.a.v. tablet. Komt een stukje over in de maandbrief over de tablet-nek.
Voortaan ook snuffelstages van het Rythoviuscollege. Pius X leverde al stagiaires.

16 februari is er een studiedag met onderwerpen: traject rapportage, snappet taal, methode toetsen
Parnassys en Rekenen (automatiseren en protocol discalculie).
Via Triade begint de school in samenwerking met de TSO, BSO en de sportleraren (Click) in maart met
de aanpak van de pestproblematiek omtrent Regels, Pesten en brutaal gedrag!
ICT. We wachten de nieuwe schoolversie af. Daarna 2-3 per groep en ongeveer 8 in de aula. Ook
laptoppen voor de hele groep.
Mededelingen van MR; Aanstaande woensdag 15 februari 2e ronde sollicitatie gesprekken.
Rondvraag 1; Korte pauze; Evaluatie vorige activiteit; De kersttocht is goed verlopen. Wat kleine aanpassingen zijn in het
draaiboek opgenomen.
Komende activiteit; Carnaval is zo goed als geregeld. Komende vrijdag nog een bijeenkomst tussen
team en 2 OV leden.
Budget bespreking; Informatie voor de maandbrief; We hebben een nieuw lid bij de oudervereniging. Wendy, de
moeder van Lynn Barten uit groep 1. Welkom!
Wij wensen iedereen een hele fijne carnavalsvakantie.
Rondvraag 2; Datum volgende vergadering; dinsdag 14 maart 2017

