Verslag MR vergadering
Datum: 01-06-2017
Aanwezig: Suzanne, Hannelore, Lieke, Mart, Winet, Kitty, Flavienne
Afmeldingen: Toehoorders: Ruimte
Teamkamer

Voorbereiding
Mart

19.30 uur Opening (Suzanne)
 Notulen vorige MR vergadering 07-03-2017
 Notulen GMR vergadering
Besluit
Opmerkingen zijn verwerkt in het
verslag van 07-03
Er zijn geen notulen van de GMR
vergadering.

Voorzitter
Suzanne

Activiteiten

Groepsindeling 2017-2018 is
vastgesteld. Dinsdag 6 juni wordt de
definitieve formatie met leerkrachten
gedeeld.

Verslaglegging
Mart

Tijd

Eigenaar

Communicatie

Tijd

Eigenaar

Communicatie

Mart vraagt dit nog na aan
Marja (GMR lid)

19.35 uur Mededelingen (Suzanne/ Winet: informeren)
 Stand van zaken m.b.t. de formatie
Schoolklimaat
 Personele zaken
Besluit
Activiteiten

Formatie

Tijdbewaker
Mart

Schoolklimaat

We ervaren dat de school te warm wordt
overdag. Er is overleg met de gemeente
i.v.m. de aanschaf van airco's.
Er is nog geen tropenrooster vastgesteld.
Zijn besproken

De gemeente geeft over twee
weken uitsluitsel m.b.t. de
aanschaf. Bestuur en directie
beraadt zich dan op verdere
stappen afhankelijk van de
uitkomst.
Tropenrooster: De MR heeft
gevraagd aan het team om met
een voorstel te komen.

Twee weken

Gemeente
Via directie

z.s.m.

Hannelore/ Lieke
Volgende MR
vergadering.

Personele
zaken

19.40 uur Jaarplanning school schooljaar 2017-2018 (Winet: advies)
Doel: Jaarplanning schooljaar 2017-2018 vaststellen
Besluit
Activiteiten

De MR adviseert om de studiedag van 9
mei te verplaatsen naar elders in het
schooljaar. Bijv. Naar de week van
Pinksteren en daarbij de calamiteitendag
van 18 juni dan ook te verplaatsen naar
deze week.

De directie neemt de aanbeveling
mee en doet een nieuw voorstel.

19.50 uur Evaluatie continurooster (Winet/ Suzanne: informeren)
Doel: De MR bespreekt de uitkomst van de evaluatie van het continurooster
Besluit
Activiteiten

Tijd

Eigenaar

Communicatie

z.s.m.

Winet

Via mail of in de
volgende MR
vergadering.

Tijd

Eigenaar

Communicatie

Continurooster is geëvalueerd onder alle geledingen
(ouders, kinderen en team) (zie bijlage voor de
uitkomsten). Over het algemeen wordt het
continurooster als positief ervaren.
Vanuit de MR komt de vraag om sommige
kinderen ook rust te geven binnen in de pauze. Nu
gaat iedereen naar buiten, sommige kinderen willen
liever binnen blijven.
Volgend schooljaar wil de directie een nieuwe
peiling m.b.t. de schooltijden uitzetten (volgens
beleidsplan).

De leerkrachten geven
aan dat dit lastig te
organiseren is. De klimop heeft dit wel kunnen
organiseren. Lieke
vraagt dit na.

20.15 uur Jaarplanning MR (Suzanne: vaststellen)
Doel: Jaarplanning MR 2017-2018 vaststellen
Besluit
Activiteiten

Concept planning staat op de One
Drive.

Graag via mail reactie naar Suzanne met
op- of aanmerkingen.

20.30 uur MR verkiezingen (Suzanne: instemming)
Doel: De MR bespreekt de stand van zaken m.b.t. de verkiezingen.
Besluit
Activiteiten

Sandra Rademaker heeft
zich als enige aangemeld
als nieuw MR lid.
Hierdoor hoeven er geen
MR verkiezingen
gehouden te worden.

Suzanne mailt Sandra en heet haar
welkom als MR lid vanaf 2017-2018

z.s.m.

Lieke

In de volgende MR
vergadering.

Tijd

Eigenaar

Communicatie

Voor de
volgende MR
vergadering.

Allen

Via mail

Tijd

Eigenaar

Communicatie

z.s.m.

Suzanne

Via mail

20.45 uur Rondvraag (Suzanne)
 Rondvraag
 Feedback
Besluit

Flavienne

De uitslag van de Centrale Eindtoets ligt onder
het landelijk gemiddelde. Er is veel ingezet op
sociaal-emotionele ontwikkeling. We hadden
verwacht dat daardoor ook de score wat hoger
zou liggen. Dit had de school ook verwacht. De
Centrale Eindtoets wordt nog geanalyseerd.

Activiteiten

Tijd

Eigenaar

Communicatie

