Notulen MR vergadering 24 juni 2019
1.
2.

Opening,
Notulen vorige vergadering

Vanuit het communicatiepanel is er vraag om eenduidige communicatie naar ouders, ipv
Whatt’s app, weekmail etc. In de GMR wordt er gekeken of de Parro app iets is voor de
scholen.
De overige punten komen terug op deze vergadering.
3.

Ingekomen stukken

René heeft een aantal stukken toegestuurd ter informatie en geeft een korte toelichting
waar nodig.
WMK: vanuit de leerlingen komt er één aandachtspunt naar voren. “De school zorgt ervoor
dat ik niet wordt gepest via Whatt’s app, email of internet.” Dit is meegenomen als actie in
het sociale veiligheidsplan.
De vragenlijst vanuit de ouders geeft aan dat er aandachtspunten zitten in het pesten, bang
zijn voor andere leerlingen.
Bij de medewerkers zijn er een drietal aandachtspunten, het één team voelen, overbelasting
voelen en de klimaatbeheersing.
Alle punten worden besproken in het team en eventuele stappen worden dan ondernomen.
Overige stukken komen terug op deze vergadering.
4.

Vaststellen agenda

De agenda is vast gesteld.
5.

Formatie schooljaar 2019/2020

Formatie is vastgesteld.
6.

Ouderbijdrage, contact met OR

Ton heeft als voorzitter een mail gestuurd na de vorige vergadering naar de OR om te kijken
of er hulp nodig is bij het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. De automatische incasso’s
lopen nog niet goed. Deze zijn nog niet bij alle ouders geïnd. Komend schooljaar zal de
vrijwillige ouderbijdrage in september/oktober gevraagd worden aan de ouders.
Het voorstel vanuit de MR is om in de start van het schooljaar een gezamenlijke start tijdens
de vergaderingen te hebben. Wian nodigt ze uit voor deze start.
7.
Schoolkalender, schoolgids
Kalender; donderdag 1 mei klopt niet, is nog 30 april. Portfoliogesprekken staan er niet in.
Schoolkam moet zijn, schoolkamp (16-18 juni). 2 juli verhuisdag mag weg. 22 juni wennen
groepen 2, moet drie maandagen worden. 1 juli meesters- en juffendag. 2 juli doordraaien
alle groepen. Vader- en moederdag eruit halen (10 mei en 21 juni)

Schoolgids; Opmerkingen worden aan René doorgegeven via de mail. Deze worden
aangepast. Stenden hogeschool moet zijn NHL Stenden hoge school.
Sociale veiligheidsplan is reeds ondertekend aan het begin van dit schooljaar. Timeoutprotocol wordt besproken tijdens informatieavond staat hierin. Dit veranderen in: staat
in schoolgids en informatieboekje.
8.

Stand van zaken herinrichting schoolplein

In de nieuwsbrief is er gevraagd welke ouder kan helpen met het maken van een tekening.
Dhr. Teurlinckx gaat dit op zich nemen en de tekening maken. Hierna wordt het plan zo snel
mogelijk uitgevoerd. De toezegging is nog niet binnen vanuit alle subsidies. De €10.000,- van
het groene schoolplein is nog niet binnen. Pascalle gaat hier achteraan. Er wordt gestart met
de plannen, mocht dit geld binnen komen, dan kan er extra materiaal aangeschaft worden.

9.

Portfoliogesprekken, 10 minuten gesprekken op een avond? Beleid school?

De wens vanuit ouders is om ook de mogelijkheid te hebben om op een avond of begin van
de avond een gesprek te hebben. Dit wordt meegenomen, samen met de informatieavond
binnen het team en zal opnieuw besproken worden.
10.

Ouderavond groep 6, straks 7. Terugkoppeling.

We waren zeer tevreden over de opkomst. Het was een goede avond, ouders waren soms
kritisch. Met name over het verleden. De keuzes en mogelijkheden zijn duidelijk uitgelegd.
Iedereen is goed uit elkaar gegaan. In de jaarplanning is een vervolgdatum gepland met deze
ouders als evaluatie.
11.

Rondvraag

Vanuit de PMR verlaat Bertha de MR en Yaël gaat in de MR vanuit het team. Bertha ontvangt een
bloemetje van de MR als afscheid.
Schoolanalyse stuurt Miriam deze week naar de MR ter informatie. De resultaten zijn erg goed.
Maandag 30 september om 19.30 uur de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar.

