Notulen MR-vergadering
Datum: 19-06-2017

Aanwezig:
Oudergeleding: llse van den Berg, Natasja de Vlaming
Personeelsgeleding: Anita van den Heuvel, Els Hoogendam, Leenke van Aken, Ingrid Monnee ( adviserend
lid)
Afwezig MK: Ivo van Alphen
Notulist: Anita van den Heuvel
1. Opening (19.30 uur)
2. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.
3. Vaststellen notulen 08-05-2017
De notulen zijn goedgekeurd en kunnen geplaatst worden op de website.
•

Actiepunt Anita : Notulen plaatsen op de website

4. Actiepunten
Er waren geen actiepunten.

5. Post
• Onze school nr. 2 ; juni 2017
• Uitnodiging musical groep 8
6. Overblijf
Er zijn momenteel geen bijzonderheden, alles loopt goed. Voor het bijwonen van een MR-vergadering
is het wel wenselijk dat de overblijfouders de tweejaarlijkse aanwezigheid met elkaar afwisselen.
Voor de communicatie naar de ouders is het fijn als hierover ook contact is met de directie.
Wellicht kan een bericht in de nieuwsbrief vaak ook een goede aanvulling zijn. Duidelijkheid is
belangrijk.
7. Jaarplan
Er zijn geen op- of aanmerkingen over het toegestuurde jaarplan. Dit wordt ondertekend en kan
ingeleverd worden bij Acis.
8. Schoolgids
De schoolgids is nog niet helemaal klaar. Deze wordt nog aangevuld met de score van de citotoetsen
en de groepsverdeling.
•

Actiepunt Ingrid : Aanvullen schoolgids

9. Mededelingen vanuit directie
• Er is een fulltime leerkracht aangenomen. Zijn naam is Joachim Vreeswijk. Binnenkort komt hij
kennismaken met het team.
10. GMR nieuws

Els stuurt nog stukken om door te nemen ter info. Deze zullen besproken worden in de volgende
vergadering.
11. Dalton nieuws
• Het team heeft een studiedag gehad van Hanneke Drost met het thema: Eigenaarschap; waarom
willen we iets aanpakken in de groepen en op welke manier willen we dit gaan doen, hoe gaan we
dit vorm geven?
We willen in ieder geval meer gaan werken op niveau/doelen. Dat betekent dat een methode wat
meer losgelaten moet/kan worden en er meer samenhang komt tussen verschillende vakken.
• Ingrid en Leenke zijn naar de dalton-tweedaagse geweest. Dit was zeer interessant, Hans Wenke
sprak hier over het gebruik van een portfolio in plaats van een rapport..
• Er staat nog een studiedag in het vooruitzicht over de drie daltonpijlers van Helen Parkhurst.
• Leenke gaat de opleiding daltoncoördinator volgen.
• Nicole Rozendaal gaat met de daltoncursus starten.
•

Actiepunt: Daltonboek op de website plaatsen.

12. Rondvraag
• Anita: • Els: Wie zijn dit jaar aftredende MR-leden?
Volgens het schema is Ivo dat dit jaar van de oudergeleding. Hiervoor moet voor de vakantie een
brief gestuurd worden naar de ouders met de vraag of iemand zich verkiesbaar wil stellen. De
informatieavond is op 7 september. In de kiescommissie zitten Natasja en Anita.
• Ingrid: Er moet nog een jaarverslag gemaakt worden van de MR.
Er moet nog een kascontrole gedaan worden bij de overblijf, wie gaat dit doen? Ilse stelt zich
beschikbaar en vraagt aan Ivo of hij dat samen met haar wil doen.
• Ilse: Er wordt veel aandacht besteed aan het reflecteren in de klas, maar hoe reflecteren de
leerkrachten naar elkaar? Het is een klein team, waar iedereen altijd goed aanspreekbaar is. Er
heerst een veilig klimaat waar iedereen open durft te zijn naar de ander.
• Natasja: • Leenke: •
•
•
•

Actiepunt Ingrid : Versturen brief ouders voor gegadigden MR
Actiepunt Leenke: Jaarverslag 2016-2017 MR
Actiepunt Ilse: Motivatiebrief voor de ouders betreffende de informatieavond
Actiepunt Ilse: Plannen kascontrole overblijf met Ivo?

13. Vaststellen volgende vergadering
De volgende vergadering is vastgesteld op maandag 13 november 2017 om 19.30 uur.
Notulist: Els Hoogendam
14. Einde vergadering
De vergadering wordt gesloten om 20.30 uur.

