Notulen MR vergadering van 27-11-2019.
Aanwezig: Niels (tijdelijk voorzitter), Jordy, Bianca, Bas, Marion, Ellen en José.
Brenda en Carola zijn afwezig met afmelding.
1 Opening: Een speciaal welkom voor Bas en Marion, omdat het de eerste vergadering is die
zij bijwonen. Wij starten daarom met een voorstelronde.
2 Ingekomen Stukken: Instandhouding opheffingsnorm
Wij zijn benieuwd welke opties er gekozen gaan worden. Dit punt moeten we bewaken en op
de agenda houden.
3 Mededelingen : Jordy geeft aan dat hij gaat stoppen (per direct) met de MR. Wij bedanken
hem natuurlijk voor zijn inzet, maar het officiële afscheid zal aan het einde van het schooljaar
plaatsvinden. Niels stopt na dit schooljaar. Bianca zal in de nieuwsbrief een oproep doen voor
nieuwe MR-leden.
Bas gaat het voorzitterschap op zich nemen, waar wij heel blij mee zijn.
Mededelingen directie: Groep 4/5 had deze week geen vervanging voor de zieke leerkracht
(IPON heeft geen vervanging meer). Bianca heeft de eerste dag voor de groep gestaan en de
tweede dag is er een verzoek naar de ouders gegaan om hun kind thuis te houden.
4 Verslag vorige vergadering: De MR heeft een eigen mailbox. Wij willen het bestaan
hiervan bekend maken bij de ouders. Aktiepunt voor Bianca. Ellen zal het beheer van de
mailbox op zich nemen.
De notulen van 2-10-2019 kan op de website. Aktiepunt José (zij checkt ook of het
huishoudelijk reglement op de site staat.
5 Prognose formatieoverzicht: Wij moeten volgend schooljaar 25000 euro besparen en
daarom moeten we krimpen in personeel. Het aantal dagen dat er mensen ambulant zijn, zal
teruggebracht moeten worden.
6 Schoolbegroting: Er is geen jaarverslag van de school. Het advies vanuit de MR is: Er moet
een verantwoording komen voor de boven schoolse kosten. Aktie Bianca.
7 Pedagogisch klimaat: Dominique Pedroli is orthopedagoog en ondersteunt onze school op
het gebied van het pedagogisch klimaat. Hij heeft observaties gedaan in de groepen en tijdens
de pauzes op het schoolplein en van daar uit heeft hij zijn advies gegeven, alles is besproken
en er zijn afspraken gemaakt met het team.
Taal/ Lezen: Ook de laatste vijf leerkrachten van onze school hebben inmiddels de cursus
MWIDW (met woorden in de weer) succesvol afgerond. In alle groepen zal het woordenschat
onderwijs op dezelfde manier en met dezelfde regelmaat aangeboden worden. Een uitgebreide
woordenschat is van groot belang bij alle vakken.
Zaakvakken: Er worden 2 nieuwe methoden (waaronder Blink) onderzocht en uitgeprobeerd.
In mei 2020 zal er een beslissing genomen worden.
8 Fusie: De fusie is (op de begroting na) goedgekeurd door de GMR. Het is belangrijk dat de
ouders op de hoogte gebracht worden van deze fusie. Graag in de nieuwsbrief informatie
hierover naar de ouders. Aktiepunt Bianca.

9 IKC: Er is geen nieuwe informatie over de samenwerking.
10 Rondvraag/ W.v.t.t.k.
Anna komt vanaf januari 2020 één keer in de twee weken muziekles geven in de groepen.
Er zijn te weinig aanmeldingen voor Engels. Zowel de leerkrachten als de kinderen waren niet
zo enthousiast over de proefles.
Er worden in januari hekken om het schoolplein geplaatst. Er komt een hek bij de ingang en
langs de zandbak vanaf het bestaande hek naar het hoge hek van de familie Borst. Hier komt
wel een ‘loopdoorgang’ in.
Voor de kerstvakantie gaat er informatie naar de ouders over MijnRapportfolio.
11 Sluiting

