Notulen van de MR vergadering 16 mei 2019.
Aanwezig: Carola, Niels, Bianca, Jose, Ellen (notulist)
1.
2.
3.
4.

Opening. Allen welkom.
Ingekomen stukken, geen ingekomen stukken.
Mededelingen; geen mededelingen.
Mededelingen vanuit directie
-Bianca is geslaagd voor haar opleiding. Gefeliciteerd!
- Evaluatie continurooster. Binnenkort digitaal rondgestuurd aan de ouders
en het team. Om te kijken hoe het wordt ervaren en of er nog dingen
verbeterd kunnen worden.

5.Verslag vorige vergadering, zijn goedgekeurd en kunnen op de website
worden geplaatst. Actiepunt Mirjam.
6. Actiepunten vorig overleg. Mail goedkeuring fusie is verstuurd.
7. Schoolanalyse. Volgend jaar zal de focus liggen op Taal en Lezen
(begrijpend lezen, woordenschat en technisch lezen). Per ontwikkel gebied komt er
een team met een voorzitter/expert.
8. Formatie, is nog niet gereed. Er is budget voor 6 groepen. Voorlopige
indeling; Groep 1/2, 2/3, 4/5, 5/6, 7 en 8. Wie voor welke groep komt te staan is
nog niet bekend.
9. Pedagogisch klimaat. Dit punt willen we het aankomende jaar steeds op de
agenda laten terugkomen. De basis is dat iedereen zich veilig voelt op school. Er is
een laatst een incident geweest op school waarna drie leerlingen 3 dagen intern zijn
geschorst. Om het in de toekomst te voorkomen en te verbeteren, is er gekozen om
tot het einde van het jaar in 3 shift buiten te spelen. Het vergroot het toezicht op het
aantal leerlingen en de agressor wordt er hiermee uit gehaald. Het respect ten
opzichte van elkaar en het verbaal aangeven van ieders grenzen zal het komende
jaar steeds weer aangepakt worden. Om te zorgen dat iedereen zich veilig voelt op
deze school.
10. Teamdag, een nuttige en mooie dag. De punten die hieruit zijn gekomen
blijft het team de komende tijd aan werken.
11. Jaarkalender en 12. Schoolgids, zijn beide nog in de maak. Ze worden ter
inzicht aan ons toegestuurd zodra ze gereed zijn.
13. Terugkoppeling GMR, voor het fusietraject wordt er gekozen
waarschijnlijk gekozen voor scenario twee. Scenario 2 is een holding met

hieronder een onderwijstak en een opvangtak. Dit lijkt het meest logische tov
scenario 1, een holding met hieronder De Blauwe loper, Atrium en SKL. Hierover
moet het bestuur en de RvT nog een besluit nemen.
De GMR vraagt of er interesse is voor een cursus voor de MR op maat, speciaal
gericht op de fusie. Welke tijdsinspanning dit vraagt is nog niet bekend. In principe
hebben we afgesproken dat de hele MR heen gaat. Om de belasting, voor het team,
niet nog meer te verhogen, zal hierdoor een MR overleg vervallen.
14. Rondvraag
Het artikel in de krant voor de Atrium scholen in Langedijk. Doe-dagen voor
leerlingen van de bovenbouw. Het is erg jammer dat onze school hiervoor niet in
aanmerking kwam. In de toekomst, door fusie HHW/Langedijk zal dit niet nog een
keer gebeuren. En anders per keer bekijken of het ook mogelijk is, bij interesse om
mee te doen.
Kan Engels niet worden toegevoegd op school. We willen niet teveel oppakken,
speerpunten zijn belangrijk. En er wordt door ouders aangegeven dat de leerlingen
die naar het voorgezet onderwijs gaan, achterstand hebben in Engels. Ook volgend
schooljaar zal er een cursus Engels worden gegeven, als buitenschoolse activiteit.
Los hiervan, wordt er gekeken of er Engels toegevoegd kan worden.
15. Sluiting, allen bedankt voor de aanwezigheid.

