Notulen vergadering 4 februari 2016

Notulen per agendapunt:

1) Opening
2) Vaststellen agenda
1) Notulen 4 februari worden vastgesteld, toegevoegd wordt het kopje
open dagen op pagina twee zodat het duidelijk is waarover de
opmerkingen gaan.
2) Ingekomen post, de mail van Mevrouw Rutgers wordt kort besproken
wij staan in de cc dus conform onze richtlijn geven wij geen reactie,
daarnaast gaan wij niet in op het functioneren van individuele
docenten, het punt wordt meegenomen in een eventuele bespreking
met de heer Pedroli. De brief van de heer van den Broek zal door ons
afwijzend beantwoord worden, wij kunnen / willen niet tot
beantwoording van zijn onderzoeksvragen over gaan voornamelijk
omdat dit buiten onze doelstelling en buiten ons kennisgebied ligt.
3) Het gesprek met de heer Pedroli is prettig verlopen, de deur staat
volledig open de heer Pedroli zal graag van een uitnodiging tot het
bijwonen van een vergadering gebruik maken mits de agenda
voldoende aanleiding geeft tot zijn aanwezigheid. Er is de indruk dat
dit ook voor mevrouw Krauwel vanuit Doorn het geval is. Er is nog
geen nieuws over de opvolging op het OVZ, de heer Schnoor blijft
waarnemen en ok hij is zeker genegen een vergadering van de
ouderraad bij te wonen als de agenda daartoe voldoende
aanknopingspunten biedt.
4) Kascontrole, Rune zal de komende weken de kascommissie bij elkaar
proberen te krijgen voor de jaarlijkse controle
5) Thema-avond, de datum was moeilijk vast te leggen, deels door
andere activiteiten op school deels door afwezigheid van technische
ondersteuning deels door beschikbaarheid van de spreekster,
inmiddels is 1 juni vastgelegd, Hans probeert deze week de
spreekster mevrouw Eef van Opdorp middels een contract vast te
leggen. We vragen haar om reclamemateriaal zodat we kunnen gaan
werven, op de avond zelf blijven we met lijsten e-mail adressen
scoren.
6) Enquête, het is niet meer realiseerbaar een volledige enquête voor
het eind van het schooljaar af te ronden we schuiven door naar
begin volgend schooljaar. Rinus maakt een opzet van de vragen aan
de hand van de schoolgids. Het onderwerp blijft de kwaliteit van het
onderwijs.
7) Examenlunch cq BBQ Doorn. Er is contact geweest met school maar
er is nog geen duidelijkheid over datum en invulling. De heer
Ceulenaar neemt deze week contact met ons op, wij bieden

financiële ondersteuning voor de BBQ aan in de vorm van een
bijdrage van € 6,75 per deelnemer.
8) Na de zomervakantie gaan we voor de nieuwe brugklassers door met
een gift en een ijsje, we blijven bij de usb sticks, Margot doet verder
onderzoek naar type en aantallen.
9) Margot merkt op dat er in de communicatie al geproken wordt over
een gymnasium ipv een jong onderzoekers stroming en vraagt zich
af of dit al een definitief besluit is en of dit ook voor de huidige
jonge onderzoekers geldt, er is hier nog geen duidelijkheid over.
Volgende vergadering is 12 mei

