Notulen MR vergadering
Datum: 08-01-2017
Aanwezig: Mart, Winet, Sandra, Suzanne, Lieke, Hannelore
Afmeldingen: Kitty (met afbericht)
Toehoorders:
Ruimte
Teamkamer

Voorbereiding
Mart

Onderwerp
Doel
19.00 uur Opening (Suzanne)
 Notulen MR vergadering 14-11
 Mededelingen
o Personele zaken
o Verkiezingen GMR
o Schoolklimaat
o Schoolplein

Voorzitter
Suzanne

Besluiten
Personeel
Antoinette en Petra zijn
volledig beter gemeld en
starten a.s. woensdag.
Jolanda is weer begonnen na
haar zwangerschapsverlof.
Uitvoerend bestuurder Wil
Vranken is met pensioen
gegaan. Winet neemt het
beheerdersoverleg over van
het Helvoirthuis.

MR vergadering
Vergadering van 6 feb gaat
niet door.

Tijdbewaker
Mart

Acties

Verslaglegging
Mart

Tijd

Eigenaar

Communicatie

Schoolklimaat
Offerte voor klimaatbeheersing
is nog niet binnen. Gemeente
contact de school als dit het
geval is.
19.15 uur Schoolontwikkeling
(Mart/ Hannelore)

Toetsen
De school heeft gekozen voor
een nieuwe eindtoets voor
groep 8. De route 8 eindtoets.
Ouders groep 8 zijn
geïnformeerd.
Thematisch onderwijs
KWT Visie geeft richting aan de
visie van de school. Er worden
in de school verschillende pilots
gestart om verschillende
vakken met elkaar te
combineren en meer
concentrisch aan te bieden.
We denken dat onderwijs
daardoor betekenisvoller
wordt voor kinderen en meer
opbrengst gericht is m.b.t
kennis én vaardigheden op de
toekomst gericht.
Kritische kanttekening:

Na afname evalueren en
eventuele vervolgstappen
bepalen.

Apr.

Mart

Via MR
vergadering

Worden kinderen dan nog
voldoende voorbereid op het
V.O.?
19.30 uur GMR (Suzanne)

19.35 uur Begroting 2018 (Winet)

19.50 uur Evaluatie MR model
(Suzanne)
20.00 uur Schoolse zaken
(Suzanne/ Mart)
20.10 uur Rondvraag (Suzanne)

Monique van de Kerkhof is
gevraagd om zitting te nemen
in de GMR. Zij heeft positief
gereageerd.
Winet geeft een toelichting op
de begroting. Opvallende
zaken zijn de huurinkomsten
van het verhuur van de create
aan de kindertuin. Een goede
bestemming wordt nog
gezocht voor deze inkomsten.
Op personeelsgebied houden
we wat geld over. Materiele
kosten staan licht in de min.
Vanuit het
samenwerkingsverband
komen er extra middelen
beschikbaar voor lichte
ondersteuning.
Geen bijzonderheden, 3-3
model bevalt goed.
Wordt een vast onderdeel op
de agenda. I.v.m. privacy niet
genotuleerd.

Suzanne informeert bij Kitty
over haar bevindingen m.b.t.
het 3-3 model.

