Notulen MR vergadering maandag 4 september 2017
Aanwezig: Janny Baron, Mirjam Ooijevaar, Liset Dekker, Jordy Hof,
Niels Smit, Carola Jonkergouw en Marjon Berkhout (notulist)
1) Opening door Jordy
2) Ingekomen stukken, woordenschat is een belangrijk item dit
schooljaar.
3) Mededelingen: Marjon geeft aan dat haar periode eind van dit
schooljaar afloopt (1e termijn, 4 jaar) en geeft aan geen volgende
periode zitting te nemen in MR en GMR.
4) Mededelingen vanuit de directie: Janny geeft aan dat het
zwembad op het schoolplein verholpen is en het schoolplein er weer
netjes bij ligt, er wordt buitenom geschilderd in frisse vrolijke
kleuren, de vloeren in de lokalen zijn klaar, het leerlingaantal is nu ±
142. Jordy geeft aan dat dit onder de opheffingsnorm is en dat hier
een beleidstuk op geschreven dient te worden (Janny neemt dit op).
De kleuterklas is erg groot, Janny zou graag willen splitsen, gaat
hiermee aan de slag. Het komende schooljaar moet taal, begrijpend
lezen, klassenbezoeken, sociale vaardigheid en de gouden weken
geborgd worden. Janny is bezig met kennismakingsgesprekken met de
leerkrachten. Er is geld gekomen om een extern bureau uit te laten
zoeken hoe de toekomst van de school is. Dit gebeurd door
gesprekken met leerkrachten, MR-leden en ouders. Uit dit rapport
gaat Janny een plan van aanpak maken dat besproken wordt met de
MR en vervolgens naar de bestuurder gaat. Om de school groener te
maken worden er zonnepanelen bij geplaatst. Op onze school is
Wendy W. de cultuurcoördinator.
5 & 6) Lisette vraagt aan Mariska of ze de notulen op de website kan
plaatsen en de website bij wil houden.
Speerpunten kwaliteit en communicatie gaan naar de volgende
vergadering.

7) Het schooljaarplan 2017-2018 komt eraan maar Janny kan er niets
van vinden.
8) De gouden weken zijn direct op de eerste schooldag begonnen,
houdt in klassenmanagement maken met elkaar, wat kán en mág je van
elkaar verwachten.
9) De agenda voor de jaarvergadering wordt morgen (5-9-2017)
gemaakt en verzonden naar ouders, Jordy stuurt het jaarverslag na.
Als eerste wil Janny de leerkrachten voorstellen, vervolgens zullen
de OR en de MR aan het woord komen en daarna kunnen de ouders in
groepsverband sparren wat de relatie tussen ouders en school kan
versterken. Een goede relatie tussen ouders en school leidt namelijk
tot betere prestaties van kinderen. De avond zal afgesloten worden
in de klassen waar informatie gegeven wordt over het komende
schooljaar.
10) Er wordt een update gemaakt van het MR jaarplan (Niels). De
speerpunten communicatie en kwaliteit blijven erop staan. De
tweewekelijkse communicatie vanuit de leerkrachten is nog niet
uitgevoerd. Er wordt nog naar gekeken via welk kanaal dit het beste
uitgevoerd kan worden.
11) Terugkoppeling GMR: IPB is goedgekeurd
12) Mirjam geeft aan dat Inzowijs (Atrium breed) eindejaar
studenten pedagogiek of een gerelateerde studie gaat leveren die
zorgleerlingen extra begeleiding kunnen geven op verschillende
punten. Het zijn studenten of net afgestudeerden die vakinhoudelijk
zijn opgeleid.
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