NOTULEN MR VERGADERING MAANDAG 17 SEPTEMBER 2018.
Aanwezig: Jolien, Patricia, Lotje, Thea, Kobi en Sjaak.
Afwezig met kennisgeving: Aniek.
1. Opening door Jolien.
2. Notulen 6 juni: - aanpassen punt 5.
- waarborgen Christelijke identiteit: Sjaak.
3. Taakverdeling MR: - Voorzitter: Lotje, secretaris: Kobi.
4. Jaarplanner aanpassen, vergaderdata: ma. 3 dec., woe.13 feb., woe 10 april en woe 29 mei.
5. Doelstelling formuleren:
Het (verder) bevorderen van de samenwerking en communicatie tussen Directie en MR, waarbij
de MR graag meer betrokken wil worden bij ontwikkelingen wat betreft het strategisch plan en
de daaruit voortvloeiende plannen zoals het schoolplan en het actieplan. De MR wil het nieuwe
Schoolplan beter kunnen volgen en aan de hand van vroegtijdige informatie meedenken over de
definitieve totstandkoming er van. Daarnaast zal de MR de ontwikkelingen m.b.t. Kindgericht
onderwijs als onderdeel van het strategisch plan met belangstelling volgen.
6. Jaarverslag vaststellen: - na enkele aanpassingen wordt dit vastgesteld.
7. Evaluatie actieplan 2017-2018: volgende vergadering op de agenda: actieplan 2018-2019.
8. Nieuws vanuit het managementgesprek: dit vindt pas 25 september plaats.
9. Scholing:10.Vragen ouders/personeel/ouderraad:
- Evaluatie andere tijden op de agenda zetten van de laatste vergadering.
- Graag in het overleg met IKC meenemen: het is wenselijk dat kinderen tijdens de naschoolse
opvang begeleid worden tijdens het huiswerk maken.
11.Schoolverslag: Het bestedingsplan extra middelen werkdruk: de PMR verleent instemming.
12.Pestprotocol: Komende week vindt de introductie aan de leerlingen plaats, Tineke verzorgt
presentaties in de groepen 3 t/m 8, de leerkrachten van de groepen 1 /2 verzorgen dit zelf.
Idee om ouders een filmpje van de presentatie te sturen is meegenomen naar het team, maar
omdat Tineke al een presentatie klaar heeft voor de ouders die ze de dag na de teamvergadering
wil versturen, wordt hier van afgezien.
13.Nieuwsbrief: samenstelling MR en de nieuwe doelstelling.
14.Jubilea komend schooljaar:15.Rondvraag:
- Graag in de nieuwsbrief uitleg geven over frequentie themamarkt en/of tentoonstelling, zodat
dit voor ouders duidelijk is.
- Ook in de nieuwsbrief nog eens vermelden dat er NIET 2x een bel gaat, maar dat de leerlingen
naar binnen mogen als de deur opengaat en dat leerlingen als de bel gaat naar binnen MOETEN.
Er komen regelmatig leerlingen te laat, dit is storend voor een groep.
Sluiting, volgende vergadering: maandag 3 december, 19.30 u.

