Notulen MR vergadering
Datum: 18-6-2019
Aanwezig: Mart – Sandra – Lynn – Marja – Marieke – Kitty - Suzanne
Afmeldingen: x
Toehoorders: Gaby Klein – Monique v/d Broek
Ruimte
PIT

Onderwerp
Doel
19:00 uur Opening (Sandra)
- Notulen 7-5
- Personele mededelingen

Voorbereiding
Mart/ Sandra/Lynn

Besluiten

Voorzitter
Sandra

Tijdbewaker
Lynn

Acties

19.10 uur Presentatie Eind opbrengsten Cito -openbaar (Mart)
Doel: De MR en evt. toehorende worden geïnformeerd over de eindopbrengsten Cito.
-Groep 8 leerkrachten zetten
volgend jaar analysepunten
door met de daarbij
behorende tips van de MR en
toehoorders.
- Kleuter leerlingvolgsysteem
behoeft actie. Ouders van
kleuters hebben naast het
portfolio te weinig zicht op de
ontwikkeling van het kind, het

Verslaglegging
Lynn

Tijd

Eigenaar

Communicatie

systeem wat er nu is wordt als
te summier ervaren.
- Grafieken van de eindtoetsen
zitten niet in de
portfoliomappen, evaluatie
hierover volgt nog binnen het
team. Ouders geven duidelijk
aan dat ze graag de grafieken
in het portfolio willen. In het
ouderportaal zie je alleen
scores en de grafieken daarbij
zijn juist fijn.
19.30 uur Presentatie definitieve formatieplan 2019 - 2020 (Mart)
Doel: De MR wordt geïnformeerd over de groepsindeling van volgend schooljaar met de daarbij behorende leerkrachten.
- MR is positief over het
formatieplaatje. PMR stemt in.
20.00 uur Schoolgids 2019 – 2020 (Mart)
Doel: De MR bekijkt de schoolgids voor volgend schooljaar en stelt deze vast.
- We stellen de
schoolgids onder
voorbehoud vast, de
laatste wijzigingen
worden aan Mart
gecommuniceerd.
Uiterlijk eind volgende
week.
20.10 uur Jaarplanning MR 2019 - 2020 (Sandra)
Doel: De MR bekijkt de jaarplanning van volgend schooljaar en stelt deze vast.
- De jaarplanning is vastgesteld.
20.20 uur Jaarverslag 2018 – 2019 (Sandra)
Doel: De MR bekijkt het jaarverslag en stelt deze vast.
- Het jaarverslag is vastgesteld.

20.30 uur Planning studiedagen (Lynn)
Doel: We bespreken de geplande studiedagen en stellen deze vast.
- De studiedagen zijn
vastgesteld.
20.45 uur Schoolontwikkeling (Lynn)
Doel: We evalueren de doelstellingen van afgelopen jaar en bespreken de doelstellingen van volgend schooljaar.
- De doelstellingen van
afgelopen jaar zijn
besproken en de
doelstellingen voor
volgend schooljaar zijn
gedeeld.
- Volgend schooljaar:
IPC / Kanjertraining /
Continuïteit
21.15 Rondvraag (Sandra)

