Notulen 03-03-2020
Aanwezig: Priscilla, Loes, Petra en Sandra (notulist)
Opening:
Manno heeft zich afgemeld
Vaststellen agenda:
Extra punt: Coronavirus
Notulen vorige vergadering:
Er komen wat aanvullingen over:
Sandra geeft uitleg over de zichtbaarheid directeur:
Ouders wisten niet allemaal wie de waarnemend directeur was
Vraag over plek BSO bij aanname nieuwe leerling :
Priscilla gaat daar met Vera over in gesprek. Wij kunnen ouders de toezegging doen dat er
plek is.
Hiaat zit in het feit dat de leerlingen vanaf 3 jaar en 10 maanden naar school mogen en er
pas opvang is bij de BSO vanaf 4 jaar
Notulen kunnen hierna op de site. Sandra zal dit met Saskia kortsluiten
Ingekomen stukken:
Geen
Mededelingen directie/aandachtspunten Kindcentrum
1.Strategische beleidsagenda
Deze is vernieuwd. De inhoud is meer gericht op de maatschappijgericht en daar zal
schoolplan op herschreven worden.
2.Schoolplan
We gaan dit plan lezen en volgende vergadering komen we er op terug.
De leerlingpopulatie zal eerste worden herschreven.
3.Studiereis directie
De directeuren gaan zich verdiepen in het Breinleren.: ‘betekenisvol leren’: hoe werken de
hersenen, wat maakt dat kinderen iets leren, hoe werkt dit, hoe kunnen we dit leren beter
stimuleren dan we nu al doen? Dit sluit aan bij het Strategisch Beleidsplan Priscilla zal team
en ouders meenemen door middel van een verslag en de verdere ontwikkelingen hiervan op
schoolniveau.
4.PBS
Het team heeft al veel resultaat bereikt met de scholing rond PBS. We zijn tevreden wat er is
opgebouwd. Get borgen is nu van belang.
Er zal naar de ouders worden gecommuniceerd over dit behaalde resultaat en het verdere
verloop.
5. Integraal huisvestingsplan:
Dit houdt in: “ voor langere periode inzicht geven in de bouwkundige en functionele staat en
ontwikkelingsmogelijkheden van de schoolgebouwen en biedt handvatten voor een optimale
huisvesting.”. Welke voorzieningen worden er uitgevoerd en wat zijn de kosten staan
centraal.

Op 1-04- 2020 is er een informatiebijeenkomsten over dit onderwerp voor directies, MR
leden en besturen. Priscilla zal aanwezig zijn en 1 van de MR leden.
6.Oudertevredenheidspeiling:
Deze week wordt aan ouders gevraagd deze enquête in te vullen. Vragenlijst is wat
uitgebreider vanwege het feit dat we een Kindcentrum zijn. Er wordt gevraagd of beide
ouders deze willen invullen om een zo goed mogelijk representatief beeld te krijgen.
7.Ouderbetrokkenheid:
We streven ernaar om voor de schoolvakantie invulling te geven aan het beleid
ouderbetrokkenheid.
8.Ouderpanel:
Voor de vakantie zullen enkele ouders worden uitgenodigd om op een informele manier de
mening van ouders te peilen.
Het eerste onderwerp dat besproken gaat worden is:
activiteiten en vieringen.
Het komend schooljaar zullen dat 2 momenten worden met andere onderwerpen.
9.Informatie op de website over de MR
Loes zal dit op zich nemen.
10.Coronavirus:
De nieuwe richtlijnen vanuit de GGD zijn naar de ouders verstuurd
Rondvraag:
Petra: Boek Breinhelden is aangekomen
Petra: Parrodocument niet naar alle ouders verstuurd. Even een check hieromtrent
Loes: Er ligt veel hondenpoep op de stoep voor het schoolplein
Actie ; Unit 2 met tekeningen en contact opnemen met de gemeente hierover

