Notulen MR Basisschool de Mijlpaal
Datum
Tijd
Locatie
Aanwezig
Afwezig
Voorzitter
Secretaris
Notulist

24-9-2018
19.00u-21.30u
Anderlechtlaan 1
PMR: Hennie, Marion, Suzanne, Thamar, Tineke
OMR: Amira, Daniëlle, Fatma, Monique, Rutger
Monique
Marion
Amira

Aanwezig directielid:

Bas

1.
2.

Vooroverleg
Opening en vaststelling van de agenda

3.

-Notulen 2-7-2018 vastgesteld.
-nieuwe leden verwelkomen.
-

4.

Post:
-‘InfoMR’ neemt Fatma mee.
-Verslag OR notulen.
-Actielijst doorgenomen;
-Gesprek tussen ouders en leerkracht onder de loep nemen en een
duidelijk protocol vaststellen. Grenzen trekken.
In het praatpaaltje wordt hier iets over gezegd. (november 2018)
-De nieuwe privacywet valt goed bij de ouders. Ouders hebben kunnen
aangeven via de Parro app wat ze wel en niet gepubliceerd willen hebben.
Toestemming aan leerkrachten betreft hun privacy moet ook nog
bekeken worden.
-De speerpunten gaan door naar de volgende vergadering.
-Foto overblijfkrachten moet nog gebeuren. (groepskrachten)
-Besluitenlijst: geen opmerkingen
-OR notulen blijven uitwisselen

-Aanbod cursussen komt volgende vergadering.
-Schoolgids moet up to date blijven.
-Reminder welkomstbericht via de parro elk jaar herhalen. Belangrijk erbij
te melden dat in de mail de meeste informatie staat.
-Lidmaatschap AOB behouden.
-Inlichten avondvierdaagse betreft snoepgebruik naar de OR.
-Fietsenrekken WP-gemeente. (weer benaderen)

5.

-Besluitenlijst bijft hetzelfde
Evaluatie Jaarplan 2017-2018, de ‘waaier burgerschap’ wordt niet meer
gesubsideerd maar wel doorgetrokken binnen de school.
Het kwaliteitshandboek gaat door naar de actielijst voor de volgende
vergadering.
Instemming gegeven voor het jaarplan.

6.

Jaarverslag MR. Instemming gereed.

7.

Schoolgids-definitief. Bas zorgt eerst voor een aantal aanpassingen.
Instemming gebeurt via de mail .

8.

Dia toets, bespreken in de volgende vergadering.

9.

Subsidie Schoolplein AL + WP wordt niet gehonoreerd dit schooljaar door
de gemeente. Volgende vergadering gelieve de plannen voor het
schoolplein inzien en bespreken.
De Cruijff Court op WP laat nog op zich wachten.

10.

Busbaan, tevreden met de verbreding. Fijn dat er een zebrapad is.

11.
12.

Personeel informatief
Rondvraag

13.

Sluiting vergadering

