Notulen MR vergadering
Datum: 8-1-2019
Aanwezig: Marja – Sandra – Suzanne – Mart - Lynn
Afmeldingen: Marieke - Kitty
Toehoorders:
Ruimte

Directiekamer

Voorbereiding
Mart/ Suzanne/Lynn

Onderwerp
Besluiten
Doel
19:00 uur Opening (Suzanne)
- Notulen 13-11
- Personele mededelingen
- Kanjerinterventie groep 6 / evt. groep 7

Voorzitter
Suzanne

Tijdbewaker
Lynn

Acties

-

-

Verslaglegging
Lynn

Tijd

Bregje blijft langer ziek.
Marieke neemt haar
ouderschapsverlof op
dus is t/m maart
afwezig. Zij stonden
boventallig dus geen
probleem in de
formatie.
Ouderavonden zijn
ingepland. De
kanjerinterventiedag
wordt nog door Mart
met nieuwe leerkracht
groep 6: Eef
afgestemd, zodat zij

Eigenaar

Communicatie

erbij kan zijn en door
kan pakken.
19.15 uur Continurooster
Doel: Personeelsgeleding
informeert oudergeleding over de
stand van zaken
-

PMR zorgt ervoor dat
volgende vergadering
duidelijk is welke
stappen er wel of niet
gezet moeten worden.
De peiling in het team
wordt door hen
ingezet.

-

Wordt doorgeschoven
naar de volgende keer.
voormalige skipos
scholen zijn niet
gewend dat er
begrotingen worden
gedeeld met de MR. Er
is alleen een begroting
voor alle scholen, niet
meer school specifiek.

19.30 uur Begroting 2019 – Mart
Doel: We kijken naar de begroting en geven advies hierover.

20.00 uur Schoolontwikkeling - Lynn
Doel: We informeren de MR over de onderstaande schoolontwikkelingen.
- Analyse proef – eindtoets groep 8

- Plusklas
Groep 8 begrijpt de reguliere Cito toetsen als startpunt voor analyse en leerdoelen opstellen voor de kinderen.
Route 8 oefening is in februari (dat is het normeringsonderzoek). Geen echte oefen – cito meer.
Plusklas wordt door Marieke gedaan, dit loopt goed en blijft dit schooljaar zo. Mart blijft om de woensdag groep 7 draaien.
20.15 uur Fusie Cadans Primair – Marja
Doel: We bespreken de evt. info betreft de fusie.
De e-mailadressen worden nog overgezet.
GMR heeft met elkaar kennis gemaakt en een eerste vergadering gehad. 1 e doel; zoeken naar een nieuwe bestuurder. Hajo Renkema gaat
met pensioen.
Blijven voorlopig in een grote samenstelling. Gaan meer in werkgroepen werken. Voor eind schooljaar beslissing over doorgang volgend jaar.
20.30 uur Rondvraag (Suzanne)
-

Volgende vergadering
op de agenda de
procedure rondom
nieuwe directeur.

