Notulen MR-vergadering
Datum: 09-05-2016

Aanwezig:
Personeelsgeleding: Els Hoogendam, Anita van den Heuvel, Leenke de Blaeij, Ingrid
Monnee (adviserend lid)
Oudergeleding: Michel van der Schans, Ivo van Alphen, Ilse van den Berg
Notulist: Ilse van den Berg

1. Opening (19.30 uur)
De vergadering is om 19.30 geopend door Michel, voorzitter van de MR.
2. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.
3. Vaststellen notulen MR vergadering 21-03-2016
De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.
Actiepunt Anita : Plaatsen notulen op de website.

4. Actiepunten





Op en aanmerkingen in het jaarplan en het jaarverslag nog niet gemaild naar Ingrid,
graag alsnog bespreken vandaag.
Bloemen zijn geregeld en erg gewaardeerd.
Regels schoolplein zijn besproken binnen het SPAT, maar moeten nog wel uitgewerkt
worden.

Actiepunt Ingrid: Coördineren regels van SPAT voor schoolplein.

5. Post
 Dienstencentrum GVO en HVO.
 Onderwijsgeschillen ; Landelijke commissie voor geschillen WMS
6. Jaarplan en jaarverslag
Advies: Gebruik de schoolgids intro. Dit geeft de identiteit van de school mooi weer!
Evt. ook aanpassen op de site. Prominenter profileren.
Hoe kunnen we diverse godsdiensten combineren in de school? Het zou goed zijn om
hier ook in de lagere groepen aandacht aan te besteden.
In het verslag: Er zijn dit jaar 13 nieuwe leerlingen. Er stromen dit jaar 12 leerlingen uit
naar een VO school.
Actiepunt Ingrid: kijkt hoe ze dit in het schoolplan en op de site kan verwerken.
Actiepunt team: Binnen het team wordt besproken waar ze achter kunnen staan en hoe
ze daar met elkaar invulling aan kunnen geven.

Actiepunt allen: Voor eind mei kunnen evt. op- en aanmerkingen over het jaarverslag en
het jaarplan nog doorgegeven worden aan Ingrid.
7. Schoolgids
Hier zijn alleen een paar kleine op- en aanmerkingen over de tekst.
Actiepunt Ingrid: aanpassen van betreffende punten.
Actiepunt Michel: Voetnoot verwijderen onder het deel van Acis.
8. Overblijf
Er blijken klachten te zijn van ouders en kinderen. De klachten gaan voornamelijk over
het taalgebruik naar de kinderen toe. Er is ook verwarring over de roosters van de
medewerksters onderling.
Het beleidsstuk van de TSO vraagt nog om aanpassing, hier moet kritisch naar gekeken
worden en aangepast waar nodig.
Actie: Anita, Els en Leenke lopen tekst na en geven hun visie. Als er meer duidelijk is
maken we z.s.m. een nieuwe opzet
Actiepunt Ilse: Gesprekken voeren met de overblijfouders.
9. Mededelingen vanuit directie
Een leerling uit groep 6 stond in de krant. Dit had de nodige media-aandacht.
10. GMR nieuws
In het team hoeft komend schooljaar niemand weg, alle leerkrachten mogen blijven.
11. Dalton nieuws
 Leenke en Ingrid gaan naar de Dalton-tweedaagse.
 We zijn binnen het team druk bezig met Klassenbouwers. Het digitaal rapport en het
zichtbaar maken van de daltonpijlers.
12. Rondvraag
 Ilse: momenteel heeft het helder krijgen van de verwachtingen alle aandacht. Er komt
veel informatie op je af en dit is niet meteen makkelijk te filteren.
 Anita: 30 juni is de musical, alle MR leden zijn van harte uitgenodigd. Een officiële
uitnodiging volgt.
 Els:  Leenke:  Ingrid:  Michel: Er moet een verkiezing komen voor een nieuw MR-lid.
Hoe is het momenteel geregeld met de luizencontrole?
Wie gaat er in de verkiezingscommissie?
 Ivo: -

….Met dank aan Michel voor de actieve bijdrage de afgelopen 7 jaar!
Actie: Verkiezingscommissie : Ilse en Els
13. Vaststellen volgende vergaderingen
De volgende vergadering is vastgesteld op maandag 3 oktober om 19.30 uur.
Notulist: Ilse van de Berg
14. Einde vergadering
De voorzitter sluit de vergadering.

