Notulen MR vergadering 06-02-2019
#
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Bespreekpunten
Actie
Goedkeuren notulen (niet beschikbaar), doornemen actiepunten Marco - Notulen
vorige vergadering (in deze agenda opgenomen), bepalen
notulist.
Punt 4 – Typefout zal worden verbeterd. Verder is notulen
goedgekeurd.
Marco zal de notulen schrijven.
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Vaststellen agenda, ingekomen stukken
Marco meldt dat er vragen zijn vanuit ouders omtrent de
musical, verhuizing en adviezen.
 De musical zal worden opgepakt door Marissa/Belinda.
Sabine meldt dat zij ook hulp heeft geboden maar nog
niet veel respons krijgt. Jeroen meldt dat het wel zal
starten maar dat er nu nog andere prioriteiten zijn. Er
zal nog genoeg tijd zijn voor de musical en de aanpak tot
het komen van een spetterende musical. Na de
voorjaarsvakantie komt er meer duidelijkheid.
 Het streven is niet voor de vakantie te verhuizen. Echter
ligt het niet in onze handen.
 Voorlopig advies is nagenoeg leidend. Waar groei
mogelijk is zijn of zullen de ouders op de hoogte gesteld
worden.
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Overleg met directeur
Actuele onderwerpen:
•
Ziekteverzuim: hoe op te vangen?
Prajna en Daniëlle worden geopereerd. Voor Daniëlle wordt er
gezocht naar een fulltime invaller voor minstens 3 maanden.
MR gaat in klein comité nadenken over een mogelijk backupplan.

Sabine, Erik en Marco
meeting op 26
februari ten behoeve
van back-upplan.

•
Eindtoets: welke keuze?
Eindtoets voor groep 8 is Route 8. Dit is een digitaal en
adaptieve eindtoets. 24 april zal deze toets uitgevoerd worden.

24 april Eindtoets
groep 8.

•
Gymtijden: update, planning?
Na de voorjaarsvakantie zullen er andere gymtijden gelden. Dit
zal door Jeroen worden gecommuniceerd.
•
Vieringen: communicatie, volgende stappen?
Weekopening blijft. Weeksluiting zal afwisselend zingen en acts
(weeksluiting zoals het bekend is) zijn. Woensdag zingen zal
niet terug keren. Jeroen zal dit besluit communiceren.

Jeroen draagt zorg
voor communicatie
nieuwe tijden gym.
Jeroen verzorgt
communicatie omtrent
besluit weeksluiting.
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Update ‘Respect op school’:
•
Leerlinggericht proces (reflecteren, continu evalueren),
plan.
Voor sommige groepen staat dit op een laag pitje in verband
met nieuwe leerkrachten. Het eigen rapport wat de leerlingen
schrijven is natuurlijk ook een reflectiemoment. Dit wordt
serieus genomen en de kinderen schrijven vaak realistische
rapporten.
Betreft respect: Team stuurt op goed gedrag. Aanhouders van
ongewenst gedrag zullen apart worden genomen en
persoonlijke afspraken zullen worden gemaakt.
•
Aandacht voor rol medewerker in de groep / /coaching
medewerkers.
Coaching is in volle gang. Medewerkers kijken bij elkaar en
helpen elkaar doormiddel van feedback en gesprekken.
Daarnaast komen zowel Simon als Jeroen in de klassen kijken.
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Update verhuizing, noodlocatie en nieuwbouw
Nieuwe inzichten omtrent de nieuwbouw zullen worden
besproken maar het blijft aan de architecten om het mee te
nemen. Verder is er nog geen update betreffende de
noodlocatie.
Schoolplan
Het team is in volle vaart om een goede gedragen visie te
vormen als basis voor de invulling van het schoolplan.
Gebruik website en Honingpot
Is gevraagd maar nog geen antwoord (?)
W.v.t.t.k.
Geen vragen/opmerkingen
Nabespreken gesprek met directeur
n.v.t. Er is niets nabesproken.
Nieuwe onderwerpen: bijvoorbeeld ouderfeest, pestprotocol,
social media, AVG, … (?)
Erik gaat stukje schrijven voor honingpot omtrent AVG.
MR Website, Honingpot, communicatie
Zie punt 11,
Inplannen workshop over groei?
Dit punt hebben we niet behandeld vanwege tijd.
W.v.t.t.k.
Geen vragen/opmerkingen
Actiepunten en volgende vergadering
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Volgende vergadering zal 2 april zijn.

Erik schrijft stuk over
AVG voor Honingpot.

