Notulen MR vergadering
Maandag 25 juni 2018
Stampioendreef 5
20.00 uur
Aanwezig:

Menko Nieland, Marije van den Berg, Henriëtte Richardus,
Marijke Halma, Patricia van den Bogerd
Vanaf 20.45 uur Elly Berghout, Miranda van der Starre

1. Opening
Opening van de vergadering door Henriëtte
2. Vaststellen agenda
Het mailadres van de MR moet zichtbaarder worden, zowel op de site, als
in het nieuwe jaar op de app “Social Schools”. De wens is om een apart
kopje “MR” toe te voegen.
3. Notulen 16 mei 2018
Patricia notuleert deze vergadering
4. Ingekomen post / mail
Geen post of mail binnen gekomen
5. Uit de GMR / PGMR
In de PGMR is besproken dat, in het kader van de werkdrukverlichting,
iedere school doelen formuleert die in november / februari worden
geëvalueerd om te kijken of de doelen bereikt zijn.
GMR > na de zomervakantie doorgeven wie er vanuit de MR het nieuwe lid
voor de GMR gaat worden, de data van de GMR zijn doorgemaild naar
Menko en Henriette.
6. Evalueren / nieuwe ideeën activiteitenplan
Activiteitenplan is aangepast voor 2018 / 2019, deze zal worden verzonden
naar alle leden ter goedkeuring. Data voor de vergaderingen worden nog
nader vastgesteld.
7. Jaarverslag
Dit zal aan Yvonne gevraagd worden om het op te stellen.
8. Ouderavond Jan. / Feb. 2019
Gekeken wordt of er op de informatie / ouderavond in januari / februari
2019 een workshop gegeven kan gaan worden m.b.t. de kanjertraining. Dit
in samenwerking met de OR. Marijke en Henriëtte zullen kijken voor een
datum.
9. Uit de school
De overblijf voor volgend jaar is geregeld, nog niet alle formulieren
ontvangen van de ouders, maar het is de verwachting dat het geen
problemen gaat opleveren.

Optimaliseringsplan: Er wordt gekeken naar een andere methode voor een
oudertevredenheidsonderzoek, dit gebeurd Spectrum breed. Een
voorbeeld is het vormen van een klankgroepcommissie vanuit ouders of
vanuit ParnasSys een vragenlijst op te stellen. Begin van het volgende
schooljaar zal hier meer duidelijkheid over zijn. De schoolgids verschijnt
begin van het nieuwe schooljaar, deze zal aangepast worden en zonder
foto’s worden, dit i.v.m. de nieuwe privacywetgeving. Zonder toestemming
van de ouders en leerkrachten mogen er geen foto’s, video’s e.d.
gepubliceerd worden. Het jaarrooster staat inmiddels op de site.
Het thema is Plezier, Positiviteit en Prestatie, dit ook door de inbreng van
geïntegreerd onderwijs.
Door de werkgroep Engels is contact gezocht met een internationale
school in Helsinki, Finland. Enkele groepen daar zullen contact maken met
de groepen 7 en 8 d.m.v. e-mail, filmpjes, etc., zodat de leerlingen hun
Engels kunnen leren gebruiken.
Juf Marene komt vanaf oktober op donderdag en vrijdagochtend voor de
groep 1 / 2 a, tot oktober zal dit worden opgevangen door juf Angelique.
Robert komt voor groep 5.
ICT: Social Schools wordt op de informatieavonden in het nieuwe
schooljaar toegelicht
Er zijn offertes aangevraagd voor laptops voor de kinderen van groep 5 t/m
8. Hiervoor is toestemming verleend vanuit het Spectrum.
De ouders zal gevraagd worden om mee te denken over het schoolplein,
patio’s en schelpenstrook langs de lokalen. Deze kunnen een opknapbeurt
gebruiken en leuker worden ingericht. Alle ideeën zijn van harte welkom.
10. W.v.t.t.k.
Marije heeft haar laatste MR bijgewoond, wij willen haar heel hartelijk
danken voor de inzet, niet alleen binnen de MR maar ook in de GMR als
vertegenwoordiging van de school. Een tijdperk basisschool wordt hiermee
ook afgesloten. Nogmaals dank hiervoor.

