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1. Opening & vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen notulen 26 september 2019
WIS Collect verdient nog aandacht met name ten aanzien van de tekst van de automatische
berichten. Adam buigt zich hierover en zal hierover ook communiceren naar de ouders in de
Infoase.
De notulen van 26 september 2019 worden vastgesteld.
3. Actielijst
Er is een nieuwe actielijst gemaakt. Adam checkt wanneer de ouderenquête afgenomen gaat
worden (periode maart – mei).
- 36 Ideeën over onderwijs/inzet ICT middelen wordt van de lijst afgehaald. De eerstvolgende
acties m.b.t. dit onderwerp komen aan bod tijdens het proces naar de nieuwbouw.
- 37 Pesten-sociaal onwenselijk gedrag wordt naar het begin van het nieuwe schooljaar
geschoven.
- 46 Brainstormen aansluiting PO/VO. Komt één van de komende vergaderingen aan bod.
4. Rondvraag
De Cito opbrengsten zijn conform de verwachtingen. Elk jaar is er een verschil tussen de midden
(M) en de eindtoets (E). De eindtoets wordt vaak beter gemaakt. Bij rekenen is een groei te zien.
Op het gebied van begrijpend lezen en spelling is wat minder gescoord. De advisering naar het
vervolgonderwijs ligt in de lijn der verwachting.
De app Social Schools wordt over het algemeen als erg positief ervaren. Sommige ouders vinden
de hoeveelheid berichten wat aan de hoge kant.
5. Financiën (Forecast 2 en concept begroting 2020)
De jaarrekening heeft een positief saldo van 147k. Dit grote verschil met de begroting en de
tweede forecast wordt voor een groot deel veroorzaakt door de binnengekomen convenant
gelden (92k), welke pas in 2020 in de vorm van salarisverhoging en extra werkdrukmiddelen

zullen worden uitgekeerd aan medewerkers. Daarnaast heeft de enigszins aangepaste regeling
voor zij-instroom een positief effect.
6. Inspectiebezoek
Adam licht het inspectiebezoek toe. De inspectie heeft De Oase gekenmerkt als school die zorg
draagt voor een ‘goede’ onderwijskwaliteit. Een mooie uitslag, het team en het bestuur is trots
op de resultaten. In de Infoase zijn de ouders geïnformeerd. Eind feburai en/of begin maart volgt
de terugkoppeling aan het bestuur van Lucas door de inspectie aangezien het een
bestuursonderzoek betrof. Hierna zal ook het gehele verslag beschikbaar komen.
7. Invulling ouderavond en inbreng MR
Steven Pont zal op de ouderavond een presentatie verzorgen.
De filmpjes/videoclips hebben enige vertraging opgelopen, door inspectiebezoek, feestmaand,
toetsperiode en tekort aan menskracht zal dit meer tijd vergen dan gehoopt. Onderzocht wordt
op welke items de ouders geïnformeerd willen worden. Het is verstandig om de ouders een
voorzet te geven voor wat betreft gespreksonderwerpen. Wellicht kan ook de ouderenquête
hiervoor ingezet worden.
8. Staking
Door de staking vallen 2 lesdagen uit. Adam laat weten dat er desondanks nog voldoende uren
les wordt gegeven. Er zijn geen ouders die op 30 en 31 januari opvang voor hun kinderen hebben
gevraagd.
9. Stand van zaken nieuwbouw (en tijdelijke huisvesting)
Begin januari is er een informatieavond georganiseerd voor ouders, deze is door ca. 60 ouders
bezocht. Wij zijn nog steeds in afwachting van een voorstel van de gemeente. Wanneer dit er ligt
zal er door school een concept plan worden opgesteld, wat voorgelegd zal worden aan de MR.
Wanneer dit op een ongunstig tijdstip valt kan er desnoods een extra vergadering ingepland
worden. Ten aanzien van de nieuwbouw is het wachten op goedkeuring door de commissie
welstand en stedenbouw op het definitief ontwerp. Aansluitend kan worden begonnen aan het
technisch ontwerp.
10. Mededelingen team en CAO
Er is een nieuwe CAO afgesloten. Met name de directies en onderwijsondersteuners komen er in
de nieuwe CAO bekaaid vanaf, aangezien ze in de vorige ronde met loonsverhogingen (sept. ’18)
niet zijn meegenomen. Vooral voor sommige (adjunct-) directeuren in bijzondere situaties of op
grote scholen leidt dit tot vreemde situaties.
Lucas Onderwijs is in overleg met de directies van de scholen om te komen tot een passende
oplossing.
Mededelingen team:
Een leerkracht (Sabine) heeft te kennen gegeven minder dagen beschikbaar te zijn. Voor de
dagen die vrij komen is er een vacature. (deze is inmiddels ingevuld)
Er gaan twee collega’s (Daphne en Martje) met zwangerschapsverlof.
Bas is per 1 januari op de PABO Leiden gaan werken. Fatimah neemt de taken taal- en
bovenbouwcoördinator tijdelijk van hem over, tot er nieuwe gegadigden zijn. De taken als Intern
Begeleider neemt Bianca over, Harmke neemt als nieuwe collega de lesgevende taken van Bianca
over.

11. Sluiting
Kristel sluit de vergadering.
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