Notulen MR vergadering
Datum: maandag 21 september 2018
Aanwezig: Paulien, Naud, Marjon, Eleonoor (AC), Elian (AC), Marieke (notulist)
Afwezig: Martine (afgemeld)
Aanvang: 19:00 uur
Einde: 20:30 uur
1. Opening: Naud opent de vergadering.
2. Notulen worden gemaakt door Marieke
3. De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Actie- 1 en actiepunt vier
worden meegenomen naar de volgende vergadering (zie actiepunten lijst).
4. Mededelingen AC
-De activiteiten waar de AC aan mee helpt of organiseert zijn verdeeld over de mensen uit
de AC
-AC kijkt of deelname aan de avondvierdaagse buiten school om georganiseerd kan worden.
-AC ondersteunt Koningsdag waar de Tijo dit jaar meer aandacht aan gaat besteden
-AC ziet graag de ouderavond met thema weer terug komen.
-de persoon die Sinterklaas speelt stopt ermee en er moet op zoek gegaan worden naar een
nieuwe Sint en voor de jaar evt ook nog wat Pieten omdat de Pieten misschien herkend
zullen worden.
5. Financiën
Van een aantal uitgaven zijn geen nota’s ontvangen, zodat deze nog niet afgeboekt zijn op de
jaarrekening van de AC 2017/2018. Pauline neemt contact op met Sabine om alsnog de
rekeningen te kunnen doorsturen.
Pauline vraagt of de Sintcadeaus door de AC betaald kunnen worden. AC gaat hier mee
akkoord. Op de vraag of de AC eventueel nog meer zou kunnen bijdragen voor uitgaven
m.b.t. speerpunten van de school, geeft Naud aan dat Paulien middels een wensenlijstje met
kostenindicatie haar wensen kenbaar kan maken.
6. Mededeling directeur
Paulien licht kort het jaarplan 2018-2019 toe. Het team is tijdens de afgelopen studiedag in
gesprek gegaan over missie en visie. Marjon geeft aan dat het een leerzame en prettige
studiedag was waarin de leerkrachten hun mening konden geven over onderwijs hun visie op
onderwijs. Voor de komende vier jaar moet er een nieuw schoolplan worden geschreven en
er is n.a.v. de studiedag een koersgroep van leerkrachten en MT samengesteld die de missie
en visie verder gaan uitwerken.
Paulien geeft aan dat hoogbegaafdheid een speerpunt is en dat we als school bezig zijn met
een goede doorgaande lijn. Er wordt in de klassen wel aandacht hieraan besteed, maar de
lijn moet duidelijker worden neergezet.
Voor het schoolplan voor de komende vier jaar moet wel draagvlak gecreëerd gaan worden
bij ouders. Paulien geeft aan dat uit het Tevredenheidsonderzoek veel naar voren zal komen
en dat dit meegenomen gaat worden. Ook zal zij in de weekbrief de ouders meenemen in het
proces. Zij zal als de stuurgroep wat meer duidelijkheid en richting heeft bepaald, stukjes
schrijven voor de Nieuwsbrief. Als er een stuk geschreven is zal zij ook de MR hierin
meenemen door de stukken te delen.
Tevredenheidsenquete: Door een fout van scholen met succes is deze enquête 4x verstuurd.
Paulien schrijft een excuus mail en zal volgende week nog een link sturen met een
herinnering voor het invullen van de enquête.
7. Rondvraag
Er was een vraag vanuit ouders hoe er wordt omgegaan met HB?

De visie op HB is in het jaarplan verankerd en is hiervan een expliciet onderdeel
Leerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt als ouders hier vragen over hebben. Daarna de
IB-er en vervolgens de directeur.
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Als Janneke plaats gaat nemen in het MT, kan zij dan nog zitting nemen in de
MR? Het team moet hierover beslissen, omdat het wellicht met elkaar kan
botsen. Er zou spraken kunnen zijn van tegenstrijdige belangen
Opheffen STEF
Ouderavond met thema (bv. Pestbeleid, gezond eten)
Rekeningen achterhalen voor AC schooljaar 2017/2018 naar Jeroen
Wensenlijstje mbt speerpuntenschool met kosten indicatie
Plan van aanpak rondom communicatie met MR en ouders over nieuwe
schoolplan.
Eerst volgende MR vergadering donderdag 17 januari
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