Notulen MR vergadering dd. 20 juni 2017.
Aanwezig: Jose Tigchelaar, Marijke Gouveia Pereira, Giel Hermans, Nicolette Roumimper, Ellen van
Eekeren, Ellen Vrijman, Saskia Jonker.

1. Opening 20.00 uur
2. Rondvraag: geen
3. Notulen 23 mei 2017: wijze van notuleren: voorstel om zoveel mogelijk zonder namen te
notuleren, afspraken en acties met initialen. Geen kleurtjes in de tekst. De notulen worden
goedgekeurd.
4. To do lijst: stukje van GH moet nog op de website.
5. Ingek/uitg. post: iedereen krijgt post via de mail.
6. Staking: alle besturen staan achter de leerkrachten en ondersteunen hen ook. De groepen 7
beginnen een uur later ivm schoolreisje en kamp groepen 1 t/m 6 en 8. Er is kans op meer
stakingen. Er zijn geen opmerkingen gekomen van ouders.
7. Formatie: bijna rond, het wordt besproken. Na kamp gaat er info naar de ouders betreffende
groep 7.
8. Schoolzwemmen: er is contact opgenomen met SKWA: tot de douches is de school
verantwoordelijk, daarna zijn de badmeesters/juffen verantwoordelijk. Er is goed over
nagedacht bij SKWA. We gaan ouders via een briefje laten weten wat de bedoeling is als ze
meegaan naar het zwembad en bij wie de verantwoordelijkheid ligt.
9. Jaarplanevaluatie: de evaluatie van het jaarplan moet voor 1 sept. naar de SOPOH. Het is nu
nog niet klaar. Afgelopen jaar zijn er veel stappen gezet, visie, professionalisering,
coöperatieve werkvormen, werkgroepen gestart, etc., etc. SJ licht toe.
10. Schoolplan 17/18: de vervolgstappen van afgelopen jaar: nieuwsbegrip wordt met een
studiedag geïmplementeerd; we gaan op andere scholen kijken hoe daar gewerkt wordt;
nieuwe taalmethode; ‘onderbouwd’, nieuwe methode voor de kleuters; werkgroepen gaan
door; betrekken van ouders bij de school.
11. Artikel werkdruk: NR bespreekt het artikel met de MR. Er ontstaat discussie.
12. Mediabeleid: dit onderdeel is nieuw in de jaarplanning, in deze tijd een verplicht onderdeel.
13. Aftreedschema MR: JT, NR en EV vertrekken in oktober 2017. Er moet worden gezocht naar 1
ouder en 2 personeelsleden om zitting te nemen in de MR.
14. Vergaderschema 17/18: di 12 sept; di 17 okt algemene ouderavond (geen mr verg.); di 28
nov; ma 15 jan; ma 12 mrt; ma 23 apr; ma 4 juni; di 3 juli.
15. Tussen schoolse opvang: we bekijken alle mogelijkheden: het huidige model, het
continurooster en het 5 gelijke dagen rooster. Samenvattend lijkt het ons het beste om vast
te houden aan het huidige model. In ieder geval voor het komend schooljaar ( geen tijd om
dat nu nog te veranderen ) De personeelsgeleding moet het team raadplegen waar de
voorkeuren liggen en daarmee terug naar de MR. We gaan ook kijken hoe de instroom van
nieuwe leerlingen gaat, ivm 5 gelijke dagen rooster bij Tabitha en het continurooster bij de
Wilgen. Ouders hebben veel keuze. Wat doen we aangaande dit onderwerp op de
ouderavond van 17 oktober?
16. Sluiting 22.18 uur

