Notulen MR-vergadering 16 september 2019
Aanwezig: Saskia Houwing, Marianne Koster, Jeroen Bolwerk (voorzitter), Sebastiaan
Bastiaans, Danielle Vredenburg, Paul Schoe, Robert Kalle
Afwezig: -

Opening en vaststellen agenda
Met het nieuwe wifi aan tafel starten we de eerste medezeggenschapsraadsvergadering van
dit schooljaar. Jeroen heeft in de bijlages een aantal interessante zaken meegestuurd, ter
inzage.
De brief die vorig schooljaar opgesteld zou worden mbt de algemene ouderavond is
opgesteld en gecommuniceerd met ouders.
Bezoek jeugdburgemeester
Voor de zomer is de jeugdburgemeester op school geweest en hebben de leerlingen van
groep 8 hun zorgen geuit mbt de verkeersveiligheid. Tot op heden is hier nog geen reactie
vanuit de gemeente op gekomen. Wel zijn er lichte aanpassingen gedaan aan het zebrapad
aan de Engelenbergstraat.
Ingekomen stukken
geen.
Notulen 18 juni 2019 (ter vaststelling)
De foutieve datum zal aangepast worden. Verder zijn de notulen goedgekeurd.
Verslag GMR vergadering
Geen. De eerste vergadering staat voor komende week in de planning.
Jaarplan, schoolgids en schoolplan schooljaar (documenten door saskia gedeeld)
De MR heeft haar licht laten schijnen over de schoolgids en het jaarplan en ook goedgekeurd. Deze zullen zsm op de website geplaatst worden. Dit geldt tevens voor het
schoolplan. Om het schoolplan ‘levend’ te houden binnen het team, is er een doelenbord in
de teamkamer gemaakt.

Er moet nog een MR-evaluatie komen voor het jaarverslag van afgelopen schooljaar.
Robert, voorzitter van afgelopen schooljaar, neemt dit op zich en verstuurd dit voor komende
dinsdag naar Saskia verstuurd.
Informatieavond schoolapp
Aankomende week zal de werkgroep samenkomen om te kijken welke ideeën en wensen er
zijn voor onze schoolapp. Er is een groep ouders die aangegeven heeft de app te willen
testen alvorens deze daadwerkelijk in gebruik genomen wordt. Daarnaast zal er, wanneer de
app zijn definitieve vorm krijgt, een communicatieplan geschreven worden voor het team.
Jeroen vraagt zich af of het bedrijf dat de schoolapp voor ons bouwt, ook ervaring heeft op
het gebied van (het vergroten van) ouderbetrokkenheid.
Jaarplanning vaststellen
19 november 2019, 19.30u
4 februari 2020 (met aanwezigheid van de schoolraad), 19.30u
19 maart 2020 19.30u
11 mei 2020, 20:00u (ivm de korfbal)
2 juni 2020, 19.30u
Update terugkerende agendapunten:
Jeroen stelt voor om elke vergadering een thema centraal te stellen. De terugkerende
agendapunten zouden hier onderdeel van kunnen zijn. Ideeën en suggesties? Noem ze en
we nemen ze mee.
Mededelingen schoolleiding
We hebben een rustige en prettige start achter de rug! We hebben twee nieuwe collega’s:
Martijn van Elp in groep 8b en Marlies Muizenbelt. Het team heeft een gezellig teamuitje
achter de rug.
Saskia heeft met Marjan gebrainstormd over de wijze waarop we onze de missie/visie en
ons onderwijsconcept kunnen visualiseren. Het doel is om dit aan het eind van het
schooljaar af te hebben.
Rondvraag
Geen input.
Terugkerende agendapunten:
Jaarplan 2019-2020
Werkdruk en inzet extra gelden
Veiligheid in en rondom school
Daltononderwijs
Actiepunten:
Eindverslag MR schooljaar 2018-2019 schrijven

Wie?
Robert

