Notulen MR-Vergadering
Datum
Aanwezig
Notulen

: 5-10-2016.
: Oudergeleding: Dorine, Claudia en Bob.
Personeelsgeleding: Willemien, Angelika en Thea.
: Thea
Actie

1. Opening
De vergadering wordt geopend door Dorine.
2. Mededelingen
Het team is in verschillende werkgroepen bezig om onderdelen uit te werken
m.b.t. Missie/Visie.
Werkgroep Diversiteit in aanbod: Het team heeft tijdens een studiedag de
cursus Coöperatief leren(CL) gevolgd en van de 7 verschillende werkvormen
wordt er met 2 werkvormen gestart. Dit zijn Binnen-/buitenkring en
Tweegesprek.
Werkgroep Educatief partnerschap: Bij de komende
contactavondgesprekken(ca) wordt het omgekeerd oudergesprek gehanteerd.
Vanaf volgend schooljaar zal vanaf groep 5/6 ook het kind bij het gesprek
aanwezig zijn.
Werkgroep Talentontwikkeling: Project over Muziek (in maart 2017) en project
Dieren (in juni 2017)
Engels in gr 1 t/m 8.
3. Notulen 7 juni
MR-website: Jennifer Kempers beheert deze nog steeds. Dorine neemt contact
met haar op.
Evaluatie 5 gelijke dagenmodel: De pauzes voor het personeel loopt nog niet
zoals het moet. Dit komt terug op een teamvergadering. Claudia zorgt voor een
stukje in de Nieuwsbrief over de taak van de leerkracht bij de pauzehap en
lunch. 2 ouders hebben zich aangemeld om te helpen bij de pauzes in de
kleutergroepen.
De MR zou graag een evaluatie willen van het 5 gelijke dagenmodel d.m.v. een
enquête. Hoe ervaren de ouders de nieuwe schooltijden? Bob en Claudia
maken een opzet hiervoor.
De notulen van 7 april worden goedgekeurd.
4. Activiteitenplan MR
Dorine en Thea maken het activiteitenplan. Wordt volgende vergadering
besproken.
Vergaderdata:
15 nov
13 dec
17 jan

Dorine

Claudia

Bob/Claudia

Dorine/Thea

7 mrt
11 april
16 mei
20 juni
Taken:
Dorine
Thea
Bob

- voorzitter
- secretaris
- penningmeester

5.Verkeersveiligheid
Mooi plan. De tekening is heel duidelijk. Er moet nog een pad van de
Kiss&Ride-plek naar het plein van gr 3/ 4 komen( een doorgang in de heg). We
zullen bij de gemeente aangeven dat er een lantaarnpaal langs het pad
(Hogeweg) naar de sporthal moet komen. Tevens een bord dat honden daar
NIET uitgelaten mogen worden.
Bob koppelt dit terug met de gemeente.

Bob

6. Het schoolplan 2016-2020/ Schooljaarplan 2016-2017
We hebben een aantal opmerkingen bij het schoolplan 2016-2020 en zullen
deze met Rineke bespreken.
7. Toekomst W&W: Missie/Visie
Schuift door naar volgende vergadering.
8.Bouwbord
Bob maakt dit verder af. Het komt op de volgende vergadering terug.
Compliment voor het leuke idee!
Folder van W&W om leerlingen binnen te halen? Is dit een idee? Actie!
9. Rondvraag
Willemien: 2 lokalen in de MFA, wat doen we ermee?
Lege lokalen op W&W, wat doen we ermee?
In de hal is een whiteboard voor de MR en de OR. Volgende keer foto maken
van de MR. Thea regelt een fotograaf.
Angelika: Kan de agenda een week van tevoren verstuurd worden?- Gaan we
proberen.
10. Punten voor de volgende vergadering.
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