Notulen MR 06-03-2018
Aanwezig: Loes; Arjen: Karen; Priscilla en Sandra (notulist)
Opening:
Arjen opent de vergadering
Vaststellen agenda:
Geen aanvullingen
Notulen vorige vergadering:
Geen opmerkingen.
De notulen kunnen op de website . Sandra zal dit aan Saskia vragen.
Jaarplan:
Er worden enkele veranderingen doorgegegeven.
Schoolplan ; teamplan en SOP kunnen al in juni worden besproken cq instemming krijgen.
Arjen zal dit aanpassen
Bezoek CvB 05-04-2018:
Punten van bespreking:
- Prognose leerlingen ;per school en Stichtingsbreed met daaraan gekoppeld de
vraag; waar knelt het op Stichtingsniveau ?
- Profilering
- Strategisch beleidsplan
- Privacywet (mei 2018)
Arjen zal deze punten vooraf aan de vergadering mailen naar CvB
Mededelingen directie:
● VSG protocol: op- en aanmerkingen bij het protocol
- toezicht kleedruimtes
- groepsgrootte
- warme overdracht na de zwemles (wanneer/hoe?)
- diploma/EHBO leerkrachten
- verantwoordelijkheid bij gebruik van twee baden
- voorlichting van de zweminstructeurs bij start van het schooljaar aan de
basisscholen?
Arjen zal deze punten op schrift stellen en mailen naar Karen.
Karen zal onze punten mailen naar de verantwoordelijke persoon.
● Mededelingen KC
Verdere ontwikkelingen binnen het kindcentrum:
1. Onze website heet nu www.kcdemolenwerf.nl, inhoudelijk moet de website nog
gezamenlijk gemaakt worden
2. Er komt ook een algemeen e-mailadres info@kcdemolenwerf.nl
3. In de meivakantie krijgen de kinderen een nieuw e-mailadres om in te loggen op de
Chromebooks, daar zal onze ICT-er jullie later meer over vertellen.

4. Petra Baltus heeft ons de eerste ontwerpen gegeven voor de nieuwsbrief,
beleidsdocumenten en voorkant kindcentrum gids. Inhoudelijk is Karen al bezig met de
nieuwe ‘ schoolgids’
5. Er komt een nieuw gezamenlijk telefoonnummer met een keuzemenu
Tevens komt er een interview in de krant. Een ouder heeft Karen geïnterviewd
●

Arjen vraagt of er voor de oudere kinderen een nieuw en aangepast voorblad in een
nieuwe rapportmap kan komen .

● Ouderpanelavond op 27 maart as
Er hebben zich 8 ouders opgegeven.
Per groep heeft Karen enkele ouders uitgenodigd om te praten over:
“ouders als ambassadeur
Karen zal deze avond met Loes gaan voorbereiden.
Communicatie GMR < > MR:
Wij zien graag ook de agendapunten, notulen en verslagen van de GMR.
Met de GMR wordt er o.l.v. een externe (pilot) een communicatieplan opgezet om tot een
goede communicatie te komen met de MR.
Privacybeleid :
MR volgt het proces
Rondvraag:
Geen
Volgende vergadering:
05-04-2018
:

