Campusraad 28-05-2019
1e bijeenkomst
Aanwezig: Jon van Kempen (ouder onderwijs), Silvia Verwoerd (ouder onderwijs), Froukje Sinkeldam
(ouder opvang), Anous van Sterkenburg (team), Kitty van Kaathoven (team opvang), Marianne
Gruintjes (team), Frouke Boel (directeur)

1. Kennismaking
We maken kennis met elkaar en stellen ons aan elkaar voor.

2. Samenstellen van agenda
Voorstel opzet agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening en vaststellen van de agenda
Wie heeft iets voor de rondvraag
Vaststellen notulen van de vorige vergadering
Ingekomen stukken
Inhoudelijke bespreekpunten
Mededelingen
Rondvraag
Sluiting

Stukken waar we de volgende vergadering instemming op moeten geven met de MR geleding van de
Campusraad zijn:
•
•

•
•

•
•
•

Formatie: MR geleding moet instemming geven
Jaarrooster: vraag aan CR: willen jullie invoelen of de verdeling van b.v. studiedagen op deze
manier goed is gedaan. Schoolvakanties liggen vast. Frouke stuurt een link mee met extra
informatie.
Werkdrukgelden: iedere school krijgt naar leerlingaantal een budget per schooljaar. MR
geleding van Campusraad moet instemming geven.
KIndcentrumplan: hierin staat hoe wij het nieuwe strategisch beleidsplan van Signum vorm
geven op de Campus. MR geleding moet instemming geven. Afspraak: Frouke probeert ons
dit stuk voor ons laatste overleg van dit schooljaar toe te sturen. We hebben van het bestuur
toestemming om na de zomervakantie toestemming te geven. Onderdeel van dit plan is het
SOP (School ondersteuningsprofiel). Dit stuk stuurt Frouke eind volgende week toe.
Opdracht voor alle leden: Iedereen zoekt uit hoe het zit met instemming- en adviesrecht en
hoe willen we dit georganiseerd zien?
Na de zomervakantie zoomen we verder in op het statuut dat we op moeten stellen en op
het huisreglement.
We maken in One Drive een Campusraadmap aan. Deze is alleen toegankelijk voor leden van
de Campusraad.

Volgende vergadering: dinsdag 25 juni 2019 van 19.00-21.00 uur

Data schooljaar 2019-2020 (donderdagen van 19-21 uur, op CaDL):
- 5 september
- 24 oktober
- 12 december
- 30 januari
- dinsdag 17 maart
- 7 mei
- 18 juni

Voorstel: notulen vertalen naar informatief stuk voor ouders. De oudergeleding pakt dit op. Deze
opzet mailen ze naar Frouke en die verspreidt dit bericht via de Parnassys mail. Ook plaatsen we
een kort bericht op Social Schools. Notulen plaatsen we ook op de website.

