MR-vergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:

04-03-2020
19.30 – 20.30
Lerarenkamer, RKBS Don Bosco

Aanwezig
Personeel:
Ouders:
Toehoorders:

Inge, Marieke, Margreth en Astrid
Sandra, Marjan en Maaike

Nr. Onderwerp
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7

●
●
●
●

Opening
Vaststellen van de agenda
Mededelingen
Inventarisatie van de rondvraag

Status

Behandeling
door/bijlage
Sandra

Actie
19.30

Uitwisselen
Mededelingen OR
Voorzitter
19.35
Geen
Uitwisselen
Jaarplan
Inge
19.45
Deze hebben we aangepast. We hebben een evaluatie geschreven en nieuwe doelen gekozen.
Inge licht de nieuwe doelen toe.
Margreth en Astrid hebben beide een lio-er. Hierdoor hebben zij tijd om leerkrachten die willen
kijken bij collega’s te vervangen. Dit is fijn voor de doorgaande lijn met betrekking tot bv PBS en
de nieuwe rekenmethode.
Toelichting
Groep 6
Inge
20.00
Er is flink ingezet op groepsvorming. Mieke ziet een positieve vooruitgang. Begin februari is
Wouter als extern persoon gestart met trainingen voor de kinderen.
Toelichting
Nieuwbouw
Inge en Astrid
20.10
Er is een presentatie gegeven aan het bestuur. Eind maart is een bijeenkomst gepland
met de directies en het bestuur. Daarin worden vragen beantwoord.
De procedure voor een sollicitatie naar de functie van Gert Jan is gestart. Er is een
selectie gemaakt uit het aantal brieven.
Toelichting
MR-kids
Marjan, Sandra en
20.20
Maaike
De oudergeleding steekt er best veel tijd in, de ouders vragen zich af of het wel iets
oplevert. Uit de kinderen (maar ook uit de leerkrachten) komt weinig. Er is weinig
draagvlak. De kinderen lijken ook na een paar jaar niet te groeien. Op de oproep van de
medewerking van externe ouders kwam ook niets. Verder lijken de kinderen ook best
tevreden met de huidige gang van zaken op school.
De ouders plannen nog één bijeenkomst met de kids, ze zullen er een mooie
afscheidsbijeenkomst van maken ☺
Nieuw voorstel: 2 x per jaar een kinderbijeenkomst. Vrijblijvend per keer, met
wisselende kinderen, die iets namens de groep naar voren brengen.
Toelichting
Begroting en formatieplan
Inge
De begroting is ingezien en besproken.

20.40

8

Het formatieplan voor volgend schooljaar: Wij zullen met minimaal 8 groepen starten. We
hebben een aanvraag voor een 9e groep ingediend bij Sarkon, dit i.v.m. de grote instroom bij de
kleuters.
Rondvraag + sluiting
Maaike:
Wie kiest de doelen voor de sponsorloop? De werkgroep. De MR mag daar natuurlijk over
meedenken. De voorkeur gaat uit naar een doel dichterbij huis, dichterbij de kinderen.
Wanneer er een leerkracht naar Kenia gaat, gaat daar vaak een deel van het geld naartoe.
Maaike gaat dit jaar uit de MR. Er zal een oproep voor een nieuw lid de deur uitgaan. Inge zal de
oproep van de vorige keer opzoeken. Deze oproep zal in de nieuwsbrief geplaatst worden.
Data nieuwe vergaderingen: (de komende vergadering wordt geschrapt) woensdag 22 april en
woensdag 3 juni.

