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Vaststellen agenda
Notulen 28 november 2017

Notulen
Akkoord.
- Er is contact opgenomen met Parnassys betreft mailing (komt
niet altijd aan bij ouders). Hier is helaas niks aan te veranderen.
Wellicht belandt mail in spam.
- We wachten met het aanpassen van de 360* foto op de
website tot de nieuwe foto’s zijn gemaakt.
- Pestprotocol is aangepast..
- Huishoudelijk reglement is aangepast en staat op de website.
- Algemene visie en stukjes over de MR-leden staan eveneens op
de website. Voorzitster stuurt haar stuk nog door.

Ingekomen
stukken/mededelingen

-Voorzitster geeft aan na dit schooljaar af te treden als MR-lid en
voorzitster.
-We zullen dit aankondigen in de nieuwsbrief op de ouderapp en
ook direct een oproep doen voor een nieuw lid.

Mededelingen directie

-Beleid bij ziektevervanging op onze school is herzien en
aangepast.
*Kleuters worden nooit verdeeld. Leerkracht groep 5/6 gaat bij
ziekte naar de kleuters en groep 5/6 wordt dan verdeeld.
*Alle andere groepen worden in standaard groepen verdeeld
over de overige klassen.
*Beleid SOOOG:
Eerste dag worden de leerlingen verdeeld, de tweede dag een
klas naar huis. De school is verplicht dit te melden bij het bestuur
i.v.m. vragen van ouders. Zo kan men adequaat reageren.
De MR moet nog tekenen voor akkoord, zodat dit op de website
van SOOOG geplaatst kan worden.
-RI&E is ter informatie gestuurd. Wettelijk verplicht.
We zijn druk bezig met de verkeerssituatie.
Directie maakt binnenkort een afspraak met Wietze Potze.
-Communicatie betreft staking.
Ouders blijven informeren. Wat betekent dit voor onze school?
Het is op dit moment vooral een landelijk probleem. Op
schoolniveau helaas moeilijk iets over te zeggen.
-In het nieuwe schooljaar extra geld per leerling.
-Dit schooljaar komt er weer een tevredenheidsonderzoek.
Het aantal respondenten was de vorige keer laag. Wellicht kwam
dit door de link die men moest kopiëren/plakken?
We kiezen er daarom dit keer voor het weer op papier en via de
mail te doen. Hopelijk dan meer respons.

Samenwerking KIWI

Professionalisering
MR/huishoudelijk reglement

Rondvraag

Er komt een nieuw bord met Sws de Driesprong voor aan de
weg, zodat de school vanaf de weg beter zichtbaar is.
We zijn met verschillende ontwerpen bezig en willen de
leerlingenraad hier ook bij betrekken. Tijdens een volgende
vergadering met de leerlingenraad wordt dit besproken.
Slogan: “Sws de Driesprong, waar kinderen de ruimte hebben”.
-Directie is met de formatie bezig.
We hebben recht op drie groepen, maar proberen er weer vier
te krijgen.
-Sws de Driesprong/SOOOG is bezig met een samenwerking met
Stichting Kinderopvang (KIWI).
KIWI is een organisatie die kinderopvang en buitenschoolse
opvang biedt in onze regio.
-Woensdag 21 februari is er een intentieverklaring ondertekend.
-Om de behoefte te inventariseren van onze ouders komt er
wellicht binnenkort een enquête.
-De notulen komen in pdf op de website en in de Cloud. Hierin
gebruiken we geen initialen o.i.d., maar spreken we bijv. van
‘een ouder’, ‘leerkracht’, ‘MR-lid’ of ‘personeel’.
-Op de website kunnen allen pdf bestanden geplaatst worden.
Wellicht kan de MR in de toekomst ook een plekje in de
ouderapp krijgen?
-Voorzitster en MR-lid passen samen het algemene stuk nog iets
aan. Dit zal uitgebreider omschreven worden.
-De zittingsperiode passen we aan. Dit wordt 4 jaar.
-MR-lid wil graag naar een scholing voor MR-leden. Voorzitster
vraagt dit aan directie.
-Er is een bijdrage van 200,- voor de MR voor 2018. De MR wil dit
als schenking aan de school doen.

Actielijst:
- Aankondiging van aftreden voorzitter in de nieuwsbrief op de ouderapp en ook direct een oproep
doen voor een nieuw lid.
-MR tekent voor akkoord nieuw beleid ziektevervanging.
- Alle hernieuwde notulen van 2017-2018 in de Cloud en in pdf op de website.
- Er komt een nieuw algemeen stuk voor op de website.

