Notulen MR 27-05-2019
Aanwezig: Arjen, Priscilla, Loes en Petra (notulen).
Opening
Arjen opent de vergadering.
Vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullingen.
Notulen
Er zijn geen opmerkingen. De notulen kunnen op de site.
Ingekomen stukken
De MR mappen zijn verouderd en mogen weg.
Manno krijgt de nieuwsbrief van JongLeren.
Google Play tip: MR gids Onderwijs
Mededelingen directie
● Dinsdag 25 juni is de laatste MR vergadering van dit schooljaar.
● Het PO/VO document wordt gehanteerd vanaf groep 6 en mag op de site.
● De instroom bij de kleuters is groot. De groep wordt ondersteund door een onderwijsassistent.
In het schooljaar 2019-2020 wordt een extra lokaal beschikbaar gesteld t.b.v. de kleutergroep.
● René Koole zal Priscilla twee dagen per week vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof
van de zomer tot aan de kerstvakantie. Zijn werkdagen zijn donderdag en vrijdag.
● Unit 2 is bezig met de groepsverdeling. De MR geeft het advies om de huidige verdeling aan te
houden.
● Het schoolplan is vier jaar geldig en wordt cijfermatig geüpdatet. De informatie op de site
Scholen op de kaart wordt automatisch gevuld met de gegevens die afkomstig zijn van DUO,
de Inspectie van het Onderwijs en de school. De tevredenheid van het personeel gaat via
Vensters, dit komt terug op de komende MR vergadering.
● Er wordt een technisch leesmethode gekozen en komend schooljaar geïmplementeerd. De
methode Topondernemers bevalt en wordt geborgd.
Aandachtspunten vanuit het KC
● Er worden afspraken gemaakt over het delen van het extra lokaal.
● De Molenwerf tassen worden uitgedeeld na een rondleiding. Ouders en medewerkers die er
ook een willen, kunnen deze ophalen bij Priscilla.
● Tijdens de medewerkersavond zijn er stappen gezet met beleidsmedewerkster Heleen
Feitsma. Er komen vier werkgroepen: PR en profilering, feesten en vieringen, doorgaande lijn
en interne communicatie en PR/overige. Marion gaat zich meer richten op het pedagogisch
coachen en Vera blijft leidinggevende kinderopvang.
● Contact leggen oudercommissie kinderopvang en MR.

Vergaderdata 2019-2020
10 september 2019
28 november 2019 met CvB
21 januari 2020
3 maart 2020
9 april 2020
26 mei 2020
23 juni 2020
8. Rondvraag
De instroom bij de kleuters is goed.
Het team wordt gefeliciteerd met de behaalde IEP scores.

