Notulen MR vergadering 02-10-2019
Aanwezig: Carola (voorzitter), Ellen, Bianca, Jose, Brenda en Niels (notulist), afwezig Jordy
1) Opening door voorzitter.
2) Ingekomen stukken:
Modeljaarplan, wordt in de vergadering besproken.
3) Mededelingen:
Bas Oude Reimer en Marion Stuveling hebben zich aangemeld als nieuwe leden, zij zullen met
de volgende vergadering alvast meedraaien.
4) Medelingen vanuit directie:
- De MR-email box is nu niet bereikbaar -> Bianca neem dit op zich om binnen 2 weken weer
operationeel te hebben. Ellen en Bianca zullen beheerder worden.
- Naomi stopt per 1 november, een vervanger is geregeld
- De analyse van de E-toetsen wordt besproken en de hieruit voortvloeiende
aandachtsgebieden benoemd, waar pedagogisch klimaat, het opzetten van RT-lezen (in
kleine groepen apart) en aanbod voor plusleerlingen speciaal genoemd worden
- Bianca heeft gesprekken met de Ukkehut om samen een IKC te vormen. Streefdatum
hiervan is 1-1-2021. IKC vorming wordt ook met de fusie met de Blauwe Loper
meegenomen, maar het traject met de Ukkehut wordt sowieso ingezet.
- De vorm van uitgifte van de rapporten wordt onderzocht en bekeken of er meer kan
worden aangesloten bij de behoefte van de ouders.
5) Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd -> Jose zorgt ervoor dat deze op de site komt
evenals van de laatste vergadering van afgelopen schooljaar
6) Pedagogisch klimaat
Het jaar is rustig met de gouden weken gestart. Sociale veiligheid was ook een aandachtspunt
tijdens de jaarvergadering, waar naar voren kwam dat ouders ook een rol spelen. Bianca is in
gesprek met de orthopedagoog die via het samenwerkingsverband beschikbaar is.
7) Fusietraject
Er was wegens de jaarvergadering en andere omstandigheden niemand van de St Josephschool
aanwezig bij de laatste GMR. De notulen hiervan waren ook nog niet verspreid. Niels -> geeft
Bas en Marion op voor de cursus vanuit de GMR van 17 oktober en vraag nadere info over
plaats en tijd.
8) Schoolplan
Komend jaar zal de school het nieuwe schoolplan schrijven voor de komende 4 jaar.
9) Het model-jaarplan wordt doorgenomen en wat niet van toepassing is geschrapt en verder
aangepast, zie bijlage.
Nav: Bianca heeft het huishoudelijk reglement niet -> Ellen stuurt die nog door en moet nog op
de site komen (actie Jose)
10) Wvttk
De benoeming van de nieuwe voorzitter wordt naar de volgende vergadering doorgeschoven.
Nav de jaarvergadering wordt nagedacht over een andere opzet. Voorstel is om het jaarverslag
van de MR in juni na de laatste vergadering voor de jaarvergadering aan de ouders toe te
zenden.
11) Sluiting om 21.00 uur.

