Notulen MR-vergadering
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26-02-2019
19:30-21:30 uur
Christianne
Karin

1. Opening.
2. Mededelingen.
Het bericht in de Nieuwsbrief over het blijven bestaan van Wis en Wierig roept
nieuwe vragen op.
We behandelen hierbij meteen punt 7.
Het leerlingenaantal van zowel Wis en Wierig als Gaanderwijs groeit waardoor er
geen sprake meer is van een fusie. Beide scholen hebben ruimte nodig voor hun
onderwijsvorm en we passen eenvoudig niet in één gebouw.
Petra van IJsselgraaf en Lucy van Pro8 hebben dit in goed overleg besloten.
Het gebouw van Wis en Wierig is 40 jaar oud, maar er is voortdurend in
geïnvesteerd.
Er is behoefte aan meer communicatie over het hoe, het waarom en een tijdspad.
Een mooie kans om meer verbinding te leggen met Gaanderwijs en samen naar
buiten te komen met een persbericht en een activiteit bijv. de Koningsspelen of
de Avondvierdaagse.
Petra en Lucy houden elk half jaar een voortgangsgesprek en Petra communiceert
naar de gemeente dat Wis en Wierig open blijft.
Tijdens de vergadering van 12 maart brainstormen we verder over een actie.
De kleutergroepen houden een gescheiden inloop voor de kinderen van groep 1
en 2, maar mixen om 9.00 uur weer en gebruiken dan beide lokalen.
Er gaat een aanvraag uit om Jill na haar Lio stage te laten blijven.
3. Notulen 27-11-2018.
Is de MR sharepoint inmiddels geregeld?
Kim heeft contact met Rudolf.
4. Ingekomen stukken/mail.
uitnodiging medezeggenschapsavond IJsselgraaf 28 -01-2019
Karin geeft een kort verslag over deze avond. Het werkverdelingsplan wordt met
het team besproken.
5. Activiteitenplan.

Christianne geeft aan dat het activiteitenplan wat haar betreft nog moet gaan
leven.
Vraag is of de vakantieplanning eerder gecommuniceerd kan worden.
Rineke legt uit dat dit stichting breed gebeurd.

6. Toekomst / statement o.b.s. Wis & Wierig.
Besproken bij mededelingen en komt terug op de volgende vergadering.

7. Punten voor de volgende vergadering.
•
•
•
•

Begroting
Jaarplanning
Brainstormen over acties toekomst Wis en Wierig
De volgende vergadering is dinsdag 12 maart

8. Rondvraag.
Corien: sommige scholen maken gebruik van een app waar alle informatie van de
school en de groepen op staat. Er is ook een link met MR.
Classbook of Instagram is ook een optie.
We gaan hier over nadenken.

