Notulen Medezeggenschapsraad
Datum: 12 september
Aanwezig: Bart, Bastiaan, Marieke, Marja, Marijn, Nela, Vera
Afwezig: Karin, Marnix
Notulist: Marieke
Item
1
2

Onderwerp
Opening/vaststellen agenda
- punt staking komt bij punt mededelingen
Actiepunten/actielijst, Vaststellen notulen d.d. 20 juni 2017
Vaststellen notulen 20 juni:
- Punt 6 is aangepast door Marnix
- Jaarplan evaluatie is nog niet gedaan
Actielijst:
Leonie mag erop blijven staan
Vraag vso alle dagen: Mail VSO komt nog een keer. Sportbso verzorgt op dit moment ook
woensdagochtend.
Vreedzame school wordt ook besproken bij de medewerkers bso/vso
Jaarrooster: Data kloppen niet. Marijn geeft deze data door aan Karin, zodat zij dit kan
aanpassen. Punt Vreedzame school (evaluatie ouderbijeenkomst) bij vergadering 31
oktober. Punt tussenevaluatie jaarplan komt op 23 januari.

3

Binnengekomen stukken
 E-mails met ideeën schoolpleinplan
Karin heeft de mensen al beantwoord.
 Update vraag VSO alle dagen: zie punt hierboven

4

Personeel
Bastiaan geeft een update over de afwezige(n) in het team.
Eerstejaars stagiairs zijn deze week begonnen.

5

Mededelingen
Op 5 oktober gaat de school staken, Bastiaan regelt BSO-opvang en er komt een
standaardbrief vanuit het bestuur. Alleen wordt er nog gekeken naar de lesuren.
Op 25 september komt de uitslag over het schoolfruit.

6

Jaarplan
Deze heeft ieder ontvangen. Hij zal weer omgebouwd worden in het A3- formulier.
Andere vergadering komt dit punt terug.

7

OR
Eerste vergadering gehad, waarbij de taken/activiteiten zijn verdeeld. Er is ook een
evaluatie geweest van de laatste activiteiten. Sabrina stopt als voorzitter. Twee
kandidaten hebben zich aangemeld als voorzitter. Volgende vergadering wordt de
nieuwe voorzitter bekend gemaakt.

8

Groep 2/3
Met pilot gestart op maandagmiddag en donderdagmiddag.
Gebieden taal, rekenen en knutselen/techniek.
Gaat met de kern mee van groep 3. Spelend en werkend leren.
Op 13 oktober kunnen de ouders naar de resultaten komen kijken.
Communicatie naar ouders: er komt nog een brief.
Volgende keer komt het terug op de vergadering.

9

Communicatie en PR
Na de herfstvakantie zijn de borden, de tasjes en de website klaar.
Bord onthullen? Josien van Cappelen? Wethouder onderwijs? Of klein?
Schoolapp nu nog even niet. Dit jaar komt er waarschijnlijk wel één.
Het punt wel of geen nieuwsbrief komt nog.
Bart stopt met MR. Hij geeft communicatiepunten door aan Nela.
Dit betekent voor de MR bij het stemmen dat er 1 ouder geen stemrecht heeft, omdat
het anders niet gelijk is. Met stemmen: 3 tegen 3. (ouders-leerkrachten)
Methode vreedzame school/vreedzame wijk
Tijdens informatieavond: elke groep dezelfde sheet laten zien, goede lijn.
Informatieavond voor ouders: 26 oktober. Ouders zullen actief worden uitgenodigd.

10

Project schoolplein
Dit is officieel geen MR punt. Idee om er met een werkgroep mee aan de slag te gaan.
Klussengroep komt voor het achterste deel.
Klassenouders worden bij elkaar geroepen voor hulp.
Er moet nog een concreet plan voor het plein komen.
Schoolplein wordt niet opgehoogd voor het nieuwe kalenderjaar.
Naam project bedenken.
Email adres voor de werkgroep.

11

Kennismakingsgesprekken
MR-leden staan met koffie en brengen project schoolplein en ouderavond vreedzame
school onder de aandacht. De verdeling van de dagen maken we onderling.

12

Mededelingen GMR
De ontwikkelingen binnen de GMR zijn besproken. Deskundigen zijn erbij gekomen.
Nieuwe kaderbrief komt er bijna weer aan.

13

Rondvraag
Komt de jaarrekening 2016 van de Tweemaster nog?
Bedankt voor het voorzitten, Marijn! 

