Notulen MR vergadering 17-02-2016
Aanwezig: Nicole Waijers (voorzitter), Derick Heusy, Anneloes Barsingerhorn
Tessa Lieffering (GMR vertegenwoordiger), Chantal Molenaar, Thea Oud, Chris (vader van Sepp & Tess uit groep ½)
en Linda Kikkert (moeder van Suze uit groep ½)

1. Opening
Geen bijzonderheden.
2. Notulen MR december 2016
De bibliotheek op school is gestart, een duidelijke invulling hiervan volgt nog.
De hulpklas is gevalueerd door het team. We maken nu op een andere manier gebruik van de
hulpklas. Dit bevalt beter. Leerlingen krijgen ondersteuning van Monique op gebied van lezen,
spelling en rekenen. Als ouders vragen/opmerkingen hebben over de ontwikkeling van het kind,
verzoeken we ouders dit bij de leerkracht te doen.
De actielijst kan worden aangepast.
Bij de GMR is besproken dat we gastouders mogen uitnodigen bij de vergadering die met ons mee
kunnen denken over stukken, zoals de begroting.
We denken erover na om het lezen van de GMR-stukken te verdelen over de leden van de MR, zodat
niet iedereen alle stukken elke keer hoeft te lezen.
3. Mededelingen vanuit de school
Inspectiebezoek: we hebben op 7 onderdelen voldoende gescoord. Op 1 onderdeel zelfs een goed
als beoordeling (ons brede aanbod op school) en we hebben 1 aanbeveling gekregen op het nog
beter beschrijven van de activiteiten die we doen met zorgleerlingen. Al met al zijn we tevreden over
de uitslag.
RIE de Vlieger: in de zomervakantie worden veel zaken aangepakt, zoals verlichting, toiletten en
plafonds. De ventilatie werd onvoldoende beoordeeld, omdat de enquete werd afgenomen toen er
nog geen nieuwe ventilatieroosters waren. Inmiddels zijn deze vervangen.
Ondersteuningsplan: prima, duidelijk. Hanneke geeft een toelichting hoe de zorg op onze school
georganiseerd wordt.
4. Post en e-mail
We hebben een e-mail ontvangen van Linda Kikkert over een onveilige situatie bij het tunneltje. Er
zijn meerdere ongevallen met fietsers gebeurd. Hanneke heeft de gemeente en onze verkeersouder
hierover ingelicht, de wijkmeester is op de hoogte gebracht en er wordt via digiduif een
waarschuwing naar ouders gestuurd.
5. Bespreekpunten vanuit de oudergeleding MR
Op school worden incidenteel films gekeken die niet aansluiten bij het leeftijdsniveau van de
kinderen. Kunnen leerkrachten hierop geattendeerd worden dat ze de leeftijdsgrens van films in de
gaten houden? Ook wordt tijdens fruit eten tv gekeken. Bij kleuters is dit toch niet nodig? In de
bovenbouw moeten eten/drinken als onderwijstijd benut worden. Daar wordt tijdens het
eten/drinken het jeugdjournaal gekeken. Hanneke communiceert dit naar teamleden.
Studiedagen: er zijn 10 studiedagen per jaar. Besproken is of het mogelijk is om deze dagen meer te
clusteren, zodat kinderen bijvoorbeeld 1 week lang vrij zijn. Er blijkt in de MR weinig animo te zijn
voor dit voorstel. Onze school heeft er bewust voor gekozen om de studiedagen te plannen na een
toetsperiode, zodat leerkrachten de tijd hebben om de toetsen te analyseren en de gegevens te
verwerken.
6. GMR agenda
6.1 Regeling professionalisering. We gaan akkoord met hoe de regeling omschreven wordt.
6.2 Risico-inventarisatie Geen bijzonderheden.
6.3 Notulen GMR 7 december 2015. Een opmerking van Jan Zijp; de MR heeft inspraak op de
begroting. We zullen Hanneke vragen om de begroting voor het nieuwe schooljaar te agenderen.
7. Rondvraag en sluiting
Geen bijzonderheden
Sluiting 21:20 uur

Actielijst
Actiepunt
Bespreekpunten voor
teamvergadering

Wat
- Verbruikskosten handvaardigheid
noodzakelijk?
- Verkeer, Engels, Naut, Argus Clou;
werkboeken niet gebruiken,
antwoorden in schrift opschrijven.
- Mee naar buiten lopen met de
groep na schooltijd
- Ouders even inlichten over evt.
verwondingen die op school zijn
opgelopen
- Hoge kosten voor
verbruiksmateriaal handvaardigheid
noodzakelijk?
- Welk ‘potje’ wordt gebruikt voor de
aanschaf van nieuwe laptops als de
huidige worden afgeschreven?
- Vanwaar de hoge kosten voor
verbruiksmateriaal rekenen?
Deze wordt verstuurd aan de leden van de MR

Wie
Hanneke plant
onderwerpen in
op vergadering.
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Hanneke

april 2016
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Leden van de
MR

Begroting nieuwe schooljaar

Er wordt in de nieuwsbrief een waarschuwing gegeven over
de gevaarlijke verkeerssituatie bij het tunneltje, vlakbij
school
De leerkrachten worden geattendeerd op de leeftijdsgrens
die verbonden is aan bepaalde films. Kleuters liever geen tv
kijken tijdens het eten/drinken
Kan deze geagendeerd worden voor een MR-vergadering?

Verkiesbaarheid vastleggen
in een document

Hierdoor hebben we een overzicht hoelang een ieder lid is
van de MR
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Navraag begroting

Hulpklas evaluatie
Waarschuwing
verkeerssituatie tunneltje
Film kijken op school
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