Notulen MR-vergadering 14 oktober 2019

Aanwezig: Dhr. Liefhebber, Mw. Hoegee, Dhr. van Wijk, Mw. Li
Afwezig zonder kennisgeving: Dhr. Bansse
Gedeelte met directie
1. Opening en mededelingen
Kun je niet komen op een vergadering, dan afmelden bij Nico. Dit kun je laten weten per mail. Niet per
telefoon vanwege het privacy regelement.
2. Taakverdeling schooljaar 2019-2020
Mw. Hoegee: notulist.
Dhr. Van Wijk: secretariaat.
Mw. Li: voorzitter.
Dhr. Bansse: mr-lid.
3. Notulen 16 sept. 2019
Er zijn kleine aanpassingen gedaan, waarna de notulen op de website werd gezet.
4. Ingekomen post
De InfoMr is binnengekomen.
Een folder over online nascholing voor leraren is binnengekomen.
Mw. Hoegee doet navraag of de folders ook digitaal in te zien zijn of per mail te verkrijgen zijn.
Ter aanvulling op de folder kaartenactie ‘Winter Wonder actie met tekenfund’, deze actie komt terug
wanneer de Kerstwerkgroep vergadert heeft.
5. Mededelingen directie
- Begroting Schoolfonds huidige schooljaar
Er is eerst een terugblik en uitleg gegeven over de baten en lasten schoolfondsgelden.
Er is gesproken over de verantwoording van de gelden en er wordt onderzocht of er behoefte is aan
de controle van de gelden door bijv. het aanstellen van een penningmeester.
-

Personeel
 Safjoen is nog bezig met re-integreren, pauzes worden afgebouwd.
 Reinier zal ons na de herfstvakantie verlaten.
 Sonja is bevallen van een dochter. Zij is eerder bevallen, waardoor de IB taken worden
opgevangen door Robert.
 Kim zal de vervangende IB’er worden. Zij heeft eerder bij ons gewerkt, in groep 4.

-

Gebouw
Er is een bezoek geweest van een bouwdeskundige. Zij heeft gekeken naar de sfeer en indrukken
die je krijgt als je als toekomstige ouder het schoolplein op kort en een rond loopt in de school. Wat
trekt bijv. je aandacht of waar gaat je oog in eerste instantie naar toe. Is dit ook hetgeen je hoopt
dat ouders bij binnenkomst zien etc.
Adviezen die gegeven werden, zijn besproken met Robert, waarna nog besproken wordt wat
haalbaar is om aan te passen.

-

Bazalt
In verschillende groepen zijn lesbezoeken gedaan. De vakken begrijpend lezen en rekenen zijn
onder de loep genomen. De tips die hieruit voort zijn gekomen worden met het team gedeeld.

-

Unity99
In groep 5 en 6 hebben wij een coach van Unity99.
Na de herfstvakantie krijgt groep 4 ook les van dezelfde coach.
Idee vanuit een ouder: verdiepen in de methode Roots of empathy. Dit is een wetenschappelijk
bewezen programma in de klas dat effect heeft op het verminderen van agressie en pesten onder
schoolkinderen en tegelijkertijd de sociale/emotionele competentie en empathie bevordert.
Dit a.d.h.v. een baby.

Gedeelte zonder directie
6. Staking 6 november a.s.
Wij hebben gebrainstormd over de vormgeving. Vanuit oudergeleding is de vraag gekomen of er
behoefte is vanuit ouders dat zij betrokken worden bij de staking.
7. Vergaderschema
M.b.t. vergaderschema, stuurt Mw.Hoegee nog per mail door of de donderdag haalbaar is.

Actiepunten:

Actiepuntenlijst MR
Datum

Actie

Uitvoering door

Gereed

2019/2020

Past gegevens op de website aan en vult de notulen aan.

Mw. Hoegee

Doorlopend

2019/2020

Onvrede peilen en signaleren van ouders op het plein.

Oudergeleding

Doorlopend

2019/2020

Nadenken over de manier waarop ouders kennis kunnen maken
met de personeelsgeleding.

Oudergeleding

Doorlopend

Nadenken over de manier waarop wij de school kunnen promoten
(PR).
September 19

Ideeën schoolfotograaf naar elkaar mailen.

Ouder- en
teamgeleding

Maart 2020

14-10-2019

Mw. Hoegee vraagt na of de folder InfoMR ook digitaal in te zien
is of per mail te verkrijgen is.

Mw. Hoegee

9 december
2019

M.b.t. vergaderschema, stuurt Mw. Hoegee nog per mail door of
de donderdag haalbaar is.
September 19

Teamgeleding bespreekt mogelijkheden PR met Excelsior
Scools, bijv. d.m.v. sponsorloop/kidsrun.

Teamgeleding

Toepassing
schooljaar 201/2020

16 september
2019

Beslissing aanpassing vergaderdag.

Ouder- en
teamgeleden.

9 december
2019

Oudergeleding.

9 december
2019

Maandag / donderdag.

16 september
2019

Beslissen wie de nieuwe voorzitter wordt.

