MR-vergadering 18-01-2018
Aanwezig: Saskia Houwing, Nanda Rave, Jeroen Bolwerk, Marianne Koster, Lies Hoffs
Afwezig: Robert Kalle
Actielijst:
- Tasjes
- Input College Tour
- Startgesprek
-

Verkeerssituatie

→ Saskia, Wim en Marianne regelen dit.
→ Saskia brengt het tijdens een inloopochtend in.
→ Saskia gaat op zoek naar ervaringsdeskundigen mbt
startgesprekken/portfolio’s.
→ Nanda en Marco maken een gedragscode halen/brengen.

Opening
Zonder Robert, die door de weersomstandigheden niet aanwezig is, starten we de
vergadering.
Notulen
De notulen van 7 september zijn goedgekeurd en worden online gezet. Dit geldt tevens voor
de notulen van de algemene ouderavond.
Evalueren algemene ouderavond
De afgelopen ouderavond was prima bezocht. De workshops, als onderdeel van
Engelenberg College Tour, waren interessant, leerzaam en leuk ontvangen. Deze werkvorm
is prettig en willen we volgend jaar graag aanhouden.
GMR
De afgelopen vergadering was er geen afgevaardigde van onze MR aanwezig. Op 14
februari is de volgende vergadering.
Saskia brengt in dat de werkdruk steeds meer binnen de GMR en ook het bestuur wordt
besproken. Binnen onze school is het een onderwerp waar openlijk over gesproken wordt en
is het fijn dat er besluiten genomen kunnen worden waar het gehele team achter staat.
Startgesprekken evalueren
De oudergeleding geeft aan geen wanklanken vernomen te hebben. Veel ouders waren heel
positief. Voor het team is het wellicht handig om zich te beraden over de finishing touch voor
dergelijke gesprekken, zodat dit verbeterd kan worden. Is het bespreken van de ingevulde
verschillen voldoende? Moet de hele lijst bekeken worden? Welke punten hebben prioriteit?
In maart en juni houden we dit jaar vast aan de bekende rapporten. Volgend schooljaar
wordt een begin gemaakt met de invoering van het portfolio. Tip van Nanda: Het jaar begint
nu met een startgesprek. Het zou logisch zijn om het jaar af te sluiten met een
evaluatiegesprek.

Inloopochtend
Het verslag van de inloopochtend is gecommuniceerd met de ouders in het maandnieuws.
Overblijven
Saskia geeft aan dat de groep overblijfouders maandelijks overleggen en vergaderen en dat
er erg serieus wordt nagedacht over veranderingen, verbeteringen en andere
ontwikkelingen.
Continurooster
Dit onderwerp komt regelmatig terug. Vanuit het team is hier geen draagvlak voor. Gelukkig
bestaan er binnen de stichting scholen dit wel aanbieden, dus ouders hebben wel de keuze
om te kiezen.
Verkeerssituatie en vervolg
Nanda en maken maken een gedragscode ism met de politie. Deze wordt besproken met de
wethouder dan komt er een dag dat de kinderen met de politiepet op oid het gedrag van
ouders gaan controleren.
Werkdrukverlichting
Dit onderwerp wordt heel goed besproken op school. Het komt overal voorbij: de inloopochtend, vergaderingen, MR en GMR.
Vanuit de directie:
Bieb op school: De boeken op school worden vervangen, het leesgedrag van de kinderen is
gescand en er is een leesconsulente aangesteld. Zij gaat de school begeleiden bij het
organiseren van projecten en activiteiten, enz.
De plek van Marjolijn binnen de MR wordt opgevangen door Atke. Omdat Marjolijn ook in de
GMR zat, is besloten dat de drie vergaderingen die er voor dit schooljaar nog gepland staan,
worden bijgewoond door Lies/Atke/Marianne.
Voorjaarsfeest: Dit jaar wordt er op 22 februari een circusvoorstelling voorbereid. Deze wordt
opgevoerd in de Reeve, alwaar alle ouders en andere familieleden welkom zijn om te komen
kijken.
Schoolweek: Er wordt een cultuurdag georganiseerd voor alle kinderen binnen OOK. Het
thema is ‘cultureel erfgoed’.
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