MR vergadering 12 februari 2020
Aanwezig: Martine, Maarten, Coily, Paulien, HP(GMR/AC) Marieke (notulist)
Actielijst
aanspreekpunt voor ongevallen en oplettendheid bij binnentreden van de school
tijdens het eindfeest

AC

Opening:
Martine heet iedereen welkom en opent de vergadering.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Mededelingen directeur:
• -Stichting Twijs en dus de Tijo gaat over naar een schooljaar begroting. We zitten nu
in een overgangsperiode. Er is voor het komende 0,5 jaar geen begroting. De
gewone uitgaven gaan gewoon door en vanaf augustus 2020 is er een nieuw
begroting. Hierop zegt HP namens de AC dat er in overleg geld beschikbaar is voor
de aanschaf van bepaalde dingen die de school graag zou willen hebben.

•

14 maart audit van het bestuur. Het MT bepaald drie punten waar intensief naar
wordt gekeken

Stand van zaken:
• Ouderavond Noordwijkse methode. Er waren ouders van ong. 30 gezinnen.
• Leerkrachten zijn over het algemeen positief over het werken in ateliers (Noordwijkse
methode). Na afloop van het eerste thema zal het werken met de Noordwijkse
methode (vak-ateliers) geëvalueerd worden.
GMR

•

HP van Asselt is onze vertegenwoordiger in de GMR. Hij zit in de werkgroep
communicatie. Op dit moment is de GMR nog een overgangs-GMR. Er komen
verkiezingen in juni. Op 30 / 31 maart worden 2 mensen vd MR’s uitgenodigd voor
een kennismaking (meet/greet) met de GMR

•
•

punten die besproken worden bij de MR-vergadering worden vooraf ingediend
de voorbereidingen van allerlei activiteiten georganiseerd door de AC liggen op
schema
Het kerstfeest is door de AC geëvalueerd. Punten die meegenomen zullen worden bij
de evaluatie door de kerstcommissie zijn: tijd voor het diner in de klas is kort,
schoolband is leuk, na het diner nog even samen met papa en mama op het plein,
leerkrachten vonden het fijn om na diner samen af te sluiten, verantwoordelijk van
kinderen na kerstdiner
bij ouders
nascholing mbt sociaal/emotioneel Tijo wordt door school geregeld. Er wordt gewerkt
aan een protocol grensoverschrijdend gedrag

AC

•

•

Groep 8
• ouders hadden graag wat meer informatie gehad over VO. Een aantal ideeën kunnen
zijn: Brugboek aan kinderen én ouders uitleggen (Dit wordt wel ook al op de
informatie avond gedaan, maar dan is de focus nog niet op VO). De informatieavond
van groep 8 iets later doen, een mail naar ouders als het Brugboek wordt
meegegeven.

Groepsdynamiek
• Tijdens de MR vergadering is gesproken over de groepsdynamiek van o.a. de
groepen 5 en 8. Bij groep 8 zijn er geen hele grote problemen. De problemen lijken te
veel te worden uitvergroot. De dynamiek heeft de aandacht van de leerkrachten en
directie. Er wordt hard gewerkt en de resultaten hiervan zijn zichtbaar. In groep 5
wordt gewerkt met het protocol grensoverschrijdend gedrag. Er is ook gesproken
over de rol die ouders hebben t.o.v. leerkrachten en directie.
ouder/kind gesprekken
• Er zijn signalen dat sommige ouders het niet prettig vinden dat hun kind bij het
ouder/kind gesprek is. We zitten met de ouder/kind gesprekken in een traject waarbij
deze gesprekken geëvalueerd gaan worden. De ouder/kind gesprekken passen
volgens het team goed bij de visie van de school en ook bij de Noordwijkse Methode.
De punten zullen meegenomen worden als de ouder/kind gesprekken geëvalueerd
worden.

rondvraag:
donderdag 14 mei

