MR-vergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:

28-11-2019
19.30 – 20.30
Lerarenkamer, RKBS Don Bosco

Aanwezig
Personeel: Inge, Margreth, Marieke en Astrid M.
Ouders: Sandra, Maaike en Marjan
Toehoorders: Geen.

Nr
.
1.

Onderwerp

2.

Uitwisselen OR lid of mail
Mededelingen OR
19.35
Wendy is nu voorzitter en penningmeester.
Er zijn te weinig O.R. leden. Idee voor de O.R.: maak een jaarplanning in september waarop
ouders zich kunnen inschrijven. Dan kunnen verschillende ouders samen met een O.R.
lid/leerkracht één activiteit organiseren. De O.R. kan een oproepje plaatsen. Sandra neemt
contact op met de O.R.
GMR
19.45
Er komt een nieuwe bestuurder. Gert Jan treedt af. De bestuurder zal per 1 september
2020starten, Gert Jan stopt per 1 oktober. De selectieprocedure is gestart.
Er is vanuit de GMR behoefte om meer met elkaar te delen via een Gmail adres. Dit wordt ook in
de drive gedeeld. Sandra zal de notulen van de GMR naar ons doorsturen. Marieke, Marjan en
Sandra gaan naar een MR cursus: 2 avonden in ’t Veld.
Toelichting Astrid en Inge
Nieuwbouw
19.55
Tijdens onze studiedag hebben we in gemengde groepjes (3 scholen + Kappio) gesproken over de
verdeling van de verschillende ruimtes in het gebouw. We hebben cirkels, die lokalen,
spreekkamers, teamruimtes etc. voorstelden, verdeeld over een groot wit papier. Op deze manier
konden we onze wensen beeldend maken.
Op 12 december gaan de directies en Kappio naar het bestuur om onze visie toe te lichten. Wij als
scholen willen graag (als één team) nauw samenwerken.
Toelichting Inge
Jaarplan: input vanuit het jaarplan
20:05
Zie audit.
Audit: terugkoppeling.
Inge
20:10
Zowel de directie als het team was heel positief. Marieke en Inge zijn met de auditoren
de groepen in geweest.
Positieve punten:
-Fijne prettige sfeer
-Betrokken leerkrachten die elkaar feedback geven.
-Veel vertrouwen in directie en intern begeleider
-De toetsanalyses van de Cito’s
-Nieuw groepsplan
-Didactiek: het werken met drie niveaus.

3.

4.

5.
6.

●
●
●
●

Opening
Vaststellen van de agenda
Mededelingen
Inventarisatie van de rondvraag

Status

Behandeling
door/bijlage
Sandra

Actie
19.30

7

8

9

10

Waar valt nog winst te behalen:
-Inrichting van de lokalen.
-Eigenaarschap van de leerkrachten.
-Prioriteiten stellen, er is nu een pas op de plaats nodig. Borging is belangrijk.
-Jaarplan, kijken naar prioriteiten.
Leerkrachtentekort
Inge
Gelukkig hadden we afgelopen week 2 lio-studenten die in konden vallen.
Nieuw voor hen: arbeidscontract: 2 dagen stage + 2 dagen contract om in te vallen.
Vanuit Kappio kunnen we wellicht een pedagogisch medewerker vragen om als
onderwijsassistent in te vallen bij de kleutergroepen.
Joke is helaas langdurig ziek (zal tot de kerst afwezig zijn).
Groep 6
Inge
Een aantal ouders ervaart onrust in de groep. Inge is met enkele ouders hierover in
gesprek.
In de groep wordt dagelijks minimaal 30 minuten besteed aan sociale vorming. Deze
lessen hebben als doel elkaar beter te leren kennen, elkaar te respecteren en elkaar aan
te spreken.
MR-kids (leerlingenraad).
Sandra en
Bespreken van de opzet voor de bijeenkomsten van de MRMaaike
kids.
Marjan
We zijn allemaal enthousiast over de nieuwe opzet. Complimenten!
Punt 1: identiteit kan over 2 bijeenkomsten verdeeld worden.
Idee: posters over het thema van de MR-kids in de school hangen zodat ouders en kinderen
kunnen zien waar zij mee bezig zijn.
Rondvraag + sluiting
Vraag vanuit ouders: kunnen we Kuncul weer invoeren?
We denken hier over na.
Astrid A en Margreth gaan een opleiding “Wetenschap en
techniek” volgen.
Vergaderpunten volgende keer en inbreng van deze punten.
Jaarplan, groep 6 en MR-kids.

20.15

