Notulen MR-vergadering 20 januari 2020
Iedereen aanwezig: Dhr. Liefhebber, Mw. Hoegee, Dhr. van Wijk, Mw. Li en Dhr. Bansse

Gedeelte met directie
1. Opening en mededelingen
Geen bijzonderheden.
2. Notulen 16 december 2019
Wordt vanaf volgende keer meegestuurd in word en als pdf verstuurd zodat iedereen deze kan openen.
Toelichting:
Mailtjes door Mw. Li zijn nog niet verstuurd. Komen zo ter sprake.
Wat opviel bij de andere websites: Op de hoofdpagina staan meer filmpjes en foto’s van activiteiten,
waarop ouders zichtbaar zijn.
Dhr. Bansse komt er nog op terug.
3. Ingekomen post
InfoMR: gescand en per mail verstuurd. Document wordt opgeslagen op de server in de MR map.
Data cursus: 2 en 16 april in Utrecht. Mr geleding doet navraag over de beschikbare datum in de buurt.
4. Gedrag mensen in school (n.a.v. kerstviering)
Er is een toelichting gegeven ter verduidelijking.
5. Staking 30 en 31 januari 2020
De school is dicht.
6. Mededelingen directie
- Algemene zaken
De plassen op het plein zijn weg. Er zijn meerdere graafwerkzaamheden verricht.
Op het schoolplein is een spar geplaatst, de beplanting eromheen wordt vervangen voor lagere
planten.
Het is een mooie kerstviering geweest. Een goede betrokkenheid, er werden veel foto’s gemaakt.
De schaatsbaan was een groot succes. De viering in de kerk is goed verlopen.
Social media: wij hebben nu een facebook en instagram account.
Tip is om dit te vermelden in een nieuwsbrief.
-

Schoolrapportage tevredenheidsonderzoek
De punten die minder gescoord hebben zijn ter sprake gekomen.

-

Binnen het team komen deze punten nog ter sprake en wordt besproken hoe dit aangepakt kan
worden.
Personeel
Safjoen: zij is nog herstellende.
Nieuwe stagiaire vanuit Pameijer.
Per 1 april is er een nieuw personeelslid aangenomen, zij gaat 4 dagen in groep 6 werken.
Hierdoor zijn er verschuivingen binnen het team. Leerkrachten wisselen van werkdagen / groep.
Wel is er een overbruggingsperiode, hierdoor zijn er meerdere collega’s die extra komen werken
om de gaten te dichten.

Gedeelte zonder directie
7. Actiepuntenlijst

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

September ‘19 Teamgeleding bespreekt mogelijkheden PR met Excelsior
Scools, bijv. d.m.v. sponsorloop/kidsrun

Teamgeleding

Toepassing
schooljaar
2019/2020

Januari ‘20

Bespreken van de resultaten van de ingevulde vragenlijst
‘algemene tevredenheid’.

Oudergeleding +
het team

Maart 2020

Januari ‘20

Kritisch kijken naar de website van de CHS en de scholen in de
buurt.

Dhr. Bansse

Maart 2020

Januari ‘20

Kijken naar het activiteitenplan.

Dhr. van Wijk

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

8. Rondvraag
- Eindtijd school: letten op het op tijd naar buiten gaan. Stukje in de memo naar ouders. Op tijd
beginnen en daardoor op tijd naar huis.
-

Plusklasbegeleiding: nu niet buiten de klas vanwege afwezigheid leerkracht, maar wel binnen de
klas krijgt het kind uitdaging.

9. Sluiting

