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Onderwerp
Notulen vorig overleg
Notulen GMR/voortgang
Spoenk

Inhoudelijk gesproken over
Er is een intentie verklaring getekend door het bestuur om verder
onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor een fusie tussen
Fluvium en Spoenk. Bij het bestuur is er de wens om te fuseren.
Nu wordt onderzocht hoe dit vorm moet krijgen, hoe het
goedkoper kan en hoe alles efficiënter kan.
De GMR schakelt een bureau in om te onderzoeken of het
beeld wat het bestuur heeft en schetst ook realistisch is.
Op 18 april komen ze naar het Palet Opheusden en 20 juni naar
Palet Kesteren. Leerkrachten zullen goed moeten kijken en zich
verdiepen in deze intentieverklaring en plan van het bestuur. Het
gaat om hun toekomst, welke gevolgen heeft dit voor hun banen.
De Isandra school zit met het leerling aantal onder de minimum
grens van 50 leerlingen. Als dit drie jaar op rij zo is dan komt er

Besluiten/actie door
Goedgekeurd

Sebastiaan stuurt de intentieverklaring naar
Diana en zij zet dit uit naar alle leerkrachten.
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geen geld meer vanuit de overheid en zal de school moeten
sluiten. Er worden plannen gemaakt hoe dit te voorkomen. Er is
een ouderavond georganiseerd om ouders mee te laten denken
over oplossingen. Aan de hand daarvan zijn nu 12 scenario’s
geformuleerd. Binnenkort is er weer een ouderavond waarin
ouders meegenomen worden in deze scenario’s.
De begroting is besproken. Wat opvalt is dat er veel achterstallig
onderhoud is aan gebouwen en met name bij de Bellefleur in
Dodewaard. Onduidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Mededelingen/post

Geen ingekomen stukken/post.
Mededelingen:
Vincent is nog niet vervangen, er zijn verschillende acties
ondernomen om ouders te werven zonder succes. Margareth
neemt het nu tijdelijk waar, zij gaat namens de oudergeleding naar
de GMR. Margareth gaat ook uit de MR na het schooljaar
2017/2018. Nelleke zal opnieuw de situatie onder de aandacht
brengen bij ouders en duidelijk geven over de consequenties; als
er geen afvaardiging komt vanuit ouders uit Kesteren, zullen
ouders uit Opheusden hun vertegenwoordigen in de MR/GMR.
Nu juf Elena is vertrokken is er ook een nieuwe verdeling
gemaakt bij de leerkrachten van Palet Opheusden. Jeanette gaat
naar de GMR en juf Frances komt namens de leerkrachten in de
MR.

Schoolplein Opheusden

Er ligt een prachtig plan voor de herinrichting van het complete
terrein om het gebouw van het Palet Opheusden. Dit plan is tot
stand gekomen met ouders, wensen van de kinderen en
professionals. Er wordt binnenkort een ouderavond georganiseerd
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waarbij ook de omliggende buren worden uitgenodigd. Er zal
informatie gegeven worden over de plannen en ook ingezet
worden op betrokkenheid van de buurt. De speelplaats zal ook
voor omwonenden gebruikt mogen worden.
Na de zomer zal hopelijk gestart worden met de aanleg.
Ouderenquête

Diana wil de ouderenquête uitzetten in Parnasys. Hoe krijgen we
een hoge response? Hier zijn verschillende ideeën over die Diana
meeneemt. In maart zal ze dit uitzetten en leerkrachten zullen
ouders ook vragen of zij hun inlogcode nog hebben.

Dalton visitatie

In Kesteren zal op 13 april a.s. de visitatiecommissie voor het
Dalton onderwijs langskomen. Dit vindt eens in de 5 jaar plaats.
Het team heeft onlangs een cursusdag gehad en vandaar uit zijn
positieve feedback en tips meegenomen. Ze zien de visitatie met
vertrouwen tegemoet.

Techniek onderwijs

Op beide locaties is gestart met het in gebruik nemen van de
techniek kisten. Kinderen worden op allerlei manieren uitgedaagd
om dingen te bouwen en te onderzoeken. Juf Els en juf Willy gaan
binnenkort naar Spanje om daar te kijken hoe zij werken met
techniek in de klassen. (internationaliseringstraject).

Voorzitter MR

Met de nieuwe constructie van de MR is het onduidelijk wie nu
verantwoordelijk is voor het ondertekenen van officiële stukken.
Het is nodig om de statuten hierop na te kijken en eventueel aan te
passen gezien de nieuwe structuur. Hiervoor zullen we ook de
nieuwe constructie evalueren.

Rondvraag

Behoefte aan een dropbox voor de MR.
Volgende MR vergadering op 16 mei a.s. op locatie Kesteren.

Evaluatie nieuwe contractie MR op agenda
volgende MR

Nelleke maakt een dropbox voor de MR
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