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Notulen
Geen agenda. Miscommunicatie betreft het maken van de
agenda.
Afspraak is dat de secretaris de agenda maakt.
Geen opmerkingen.
-Marieke Abelen is nog in de GMR. Tanja geeft zelf aan Marieke
door dat zij nu contactpersoon is.
-SOP is ter info gestuurd. Deze zal elke 4 jaar worden vernieuwd.
Dethmer heeft inhoudelijk nog een paar vragen over het SOP.
Bespreekt dit individueel met Antonia.
Dethmer geeft verder nog aan d.m.v. het SOP veel meer inzicht
te krijgen in de school. Misschien uitgangspunten meegeven aan
nieuwe ouders?
Nicky geeft aan dit tijdens een rondleiding met nieuwe ouders
door school al te doen.
Anne-Karien vraagt of het aanbieden van een papieren
schoolgids voor nieuwe ouders wellicht een idee is.
Via de website zullen we aangeven dat een papieren schoolgids
op school te verkrijgen is.
-Jaarplanning en jaarverslag gelezen. Geen opvallendheden
betreft o.a. begroting. Geen bijzonderheden m.b.t. afgelopen
jaar.
Dethmer vraagt om iets meer tijd qua inzage een volgende keer.
-Annet stuurt Tanja een voorbeeld jaarplanning.
-Ambitieplan:
*Antonia geeft vervolg aan datamuur.
*Nicky is bezig met onderzoek van rapport naar portofolio. Dit is
voortgekomen uit ons ouderpanel. Nicky is blij dat ouders zo
meedenken.
*Nicky en Tanja hebben uitbreiding (fte)voor een jaar.
*Onze school is een academische opleidingsschool. We werken
daarom sinds kort met een zogenaamde OPLISSER (opleider in
de school). Een OPLISSER is de coach van de coaches op school.
De OPLISSER is de verbindende factor tussen PA, student en
basisschool.
Linda is OPLISSER voor onze cluster.
*Nicky en Antonia hebben een 2-daagse gevolgd(verdiepingsslag
binnen ons onderwijs). Dit wordt in de teamvergadering van 3
november meegenomen en besproken.
-Er zijn twee subsidies aangevraagd:
*Impulsregeling gericht op muziek.

Pestprotocol

Communicatie

Professionalisering MR

CMR

Rondvraag

*Cultuurplan met de link naar ons bostheater/buitenlokaal.
Leerlijn drama.
-We hebben een beschikking voor OOB gekregen.
Taalachterstand groep 1, 2 en 3.
-Tijdens de 1 oktobertelling had Sws de Driesprong 60 leerlingen.
-De MR krijgt een aparte pagina op de website van Sws de
Driesprong.
-Er zijn twee aanvullingen op ons pestprotocol.
Dethmer past dit aan om het vervolgens naar Nicky te mailen.
-Dethmer stuurt de brief per mail van het incident van vorig jaar
(zie notulen 30 mei), zodat we allemaal op de hoogte zijn.
-Verzoek om duidelijke communicatie qua o.a. mailing.
Ouders krijgen soms veel verschillende mailtjes welke ze
uiteindelijk zelf moeten ‘samenvoegen’. Dit zorgt voor
verwarring en onduidelijkheid.
Liever één langere mail met alle info i.p.v. meerdere dagen
meerdere mailtjes.
-Jessica geeft aan niet alle mail te ontvangen. Antonia zal dit
checken in Parnassys.
-We willen vooral aandacht besteden aan waar we voor staan.
Duidelijk op papier, zodat toekomstige nieuwe mensen dit
kunnen krijgen en direct weten wat de MR voor ze zal inhouden.
-We maken hier een officieel document van. Ook voor op de
website.
-Aandachtspunt voor de volgende agenda. We gaan dit dan +/30 minuten bespreken. Hoe denken we hier over? Wat willen
we? Wat verwachten we?
-Het aantal leerkrachten en ouders moet in evenwicht zijn
binnen een MR. We werken met een 2-2.
Anne-Karien geeft aan zich erg vervelend te voelen nu ze er
‘tussen’ lijkt te hangen. Het is onduidelijk wat haar functie kan
en mag zijn op dit moment.
We besluiten uiteindelijk dat Anne-Karien dit jaar als slapend lid
zal meedraaien. We zijn immers erg blij met alle aanmeldingen
van geïnteresseerde ouders!
Tijdens de CMR van 25 september is er gesproken over de GMR
en de verschillende MR’s binnen onze cluster. Dat we elkaar
wellicht kunnen adviseren in situaties die een ander al heeft
meegemaakt.
We besluiten geen nieuwe bijeenkomst te plannen, maar zullen
halverwege april nogmaals samenkomen.
We hebben dit jaar geen zakelijke ouderavond meer.
Sws de Driesprong kiest voor een inloopweek/ochtend (30
oktober t/m 2 november).
Tijdens deze inloopweek kunnen geïnteresseerde ouders het
jaarverslag van de MR inzien.

Actielijst:
- Opmerkingen website verzamelen. Uiterlijk 1 november Nicky mailen.
- Doornemen documenten Annet.
- Nadenken over invulling MR.
Hoe, wie, wat, waar, waarom? Waar staan we voor? (agendapunt 28 november).
- Maandag 9 oktober tekenen stukken Annet.
- Uiterlijk 24 november punten voor de agenda mailen naar Tanja.

