Notulen MR vergadering Wespennest 08-01-2019
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Bespreekpunten
De volgende MR-vergadering wordt een dag verschoven en
wordt gehouden op woensdagmiddag 6 februari.

Actie

Marco heeft zich afgemeld, Klaas maakt notulen.
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Notulen vorige vergadering worden vastgesteld.
Geen binnengekomen stukken
Aanvullende agendapunten: eindtoets, gym en schoolplan
Issue besproken over ‘respect’ op school:
 Aandacht op proces: van leerkrachtgestuurd naar
leerlinggericht: reflecteren, continu evalueren
 In principe opgenomen in de plannen, opties besproken.
 Mondigheid kinderen versus hiërarchie
 Aandacht voor rol medewerker in de groep
 MT-aandacht voor kwaliteit/coaching medewerkers.
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Overleg met directeur
Update verhuizing (geen wijzigingen), noodlocatie (nog geen
update) en nieuwbouw (eisen worden meegenomen naar 12e)

12 jan: reminder voor
info-avond ouders

Geen verdere acties. PvE lijkt grotendeels toereikend. Esthetiek
ligt lastig in de wijk (plan Van Gool).
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Tijdelijke locatie moet nog door de gemeente worden bepaald.
De tijdelijke locatie van De Biënkorf wordt al ontwikkeld door
de eigenaar en is niet beschikbaar.
Evaluatie vieringen/Jenaplan > wel weer weeksluiting, scherper, stukje in Honingpot
betere doelen, concreet gemaakt in MT-moment.
Weekopeningen blijven, hier zijn geen opmerkingen over.
Weeksluitingen in afwisseling rommeling; toewerken naar
weeksluiting. Flexible omgaan met inhoud/invulling.
Woensdag zingen blijft vooralsnog vervallen.
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Evaluatie 2018, Jeroen geeft korte terugkopppeling na het
eerste halfjaar.
Meerjarenbegroting; Jeroen licht kort toe. Wijzigingen zijn
beperkt. Leerlingenaantallen zijn stabiel, dus bedragen ook.
Jeroen stelt dat er te weinig gym gegeven wordt en organiseert
een extra dag gym. Zo hebben alle leerlingen twee keer per
week drie kwartier gym:
 Groepen 3 t/m 8 onder leiding van een vakdocent.
 Onderbouw in eigen speellokaal.

Jeroen koppelt terug.

Communicatie naar
ouders

Eindtoets: welke eindtoets voor groep 8? Eind januari wordt
bepaald welke toets de passende keuze is. Er zijn meer
gecertificeerde opties naast CITO.
Schoolplan: wat gaan we in komende 4 jaar doen >
instemmingsplichtig: MT moet hier tijd voor reserveren
Aandacht voor “Respect”, gaan naar reflectief leermodel:
meenemen in MT dag, en in het systeem…
Notulen etc ook aan de muur hangen.
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Alternatieve voor (actieve) communicatie: mogelijkheid
‘Klasbord’?
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Besluit eindtoets

