MR vergadering Samenwerkingsschool de Driesprong
Datum: 5 juni 2018
Tijd: 19:30 uur
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De heer N.

Onderwerpen
Vaststellen agenda
Notulen 6 maart 2018

Notulen
Akkoord.
De heer N. wordt welkom geheten.
- Notulen goedgekeurd. Schrijfwijze, zonder intialen, zo akkoord.
- Algemene visie voor o.a.. website nog niet geschreven.
Voorzitster pakt dit samen met MR-lid op en sturen het voor 1
juli door.
- MR-lid naar scholing geweest. (Sinds dit schooljaar in de MR)
Tijdens de scholing had zij vooral het idee inhoudelijk veel te
missen. Termen die nog niet duidelijk waren. Scholing was
wellicht nog te vroeg.

Ingekomen
stukken/mededelingen

- De heer N. geeft aan volgend jaar als nieuw MR-lid te willen
aansluiten. Hier zijn we erg blij mee.
Normaal gesproken zijn er verkiezingen, maar we hebben verder
helaas geen aanmeldingen mogen ontvangen.
-POM uitje 21 juni.

Mededelingen directie

-College van Bestuur sluit een half uur aan bij de MR
vergadering.
Er wordt gesproken over een nieuw strategisch beleid in het
najaar van 2018. In het strategisch beleidsplan wordt
aangegeven wat de ambitie is van SOOOG: het bieden van
eigentijds onderwijs, dat gericht is op een brede ontwikkeling
van kinderen en het ontwikkelen van 21-e eeuwse vaardigheden.
Het is een ambitie die we niet alleen kunnen realiseren. De tijd
waarin we leven vraagt in toenemende mate dat we
samenwerking zoeken.
Er worden een drietal vragen gesteld. College van Bestuur werkt
de punten uit n.a.v. de vragen die hij stelt. MR krijgt hier later
een terugkoppeling van.
Voor de zomervakantie als MR per mail reageren op de vraag:
“Hoe ziet de Driesprong er in 2025 uit?”
Voorzitster en MR-lid pakken dit op.
-29 mei is er op school een promotiefilmpje opgenomen. Het
was een prachtige dag waardoor er prachtige beelden zijn
ontstaan. Binnenkort komt er een ruwe schets van het filmpje.
-In het gemeentehuis gesproken over de onveilige
verkeerssituatie op school.

Er is een poll uitgezet. Een ouder uit groep 4 is met een heel
goed idee gekomen. Dit moet nu goedgekeurd worden. Dan
moet er vanuit de gemeenteraad nog geld beschikbaar komen.
Wordt vervolgd.
-Directie heeft zich opgegeven voor de scholing IKC (Intergraal
KindCentrum).
Een integraal kindcentrum is een voorziening voor kinderen van
0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen,
ontwikkelen en ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen van
kinderen komen aan bod. Het kindcentrum biedt een
totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en
ontwikkeling. In dit kindcentrum wordt gewerkt volgens één
pedagogische en educatieve visie. Kinderen worden in staat
gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen; doorlopende
ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg zijn
inherent aan deze voorziening.
Als MR dit ook meenemen in het antwoord op de vraag van
College van Bestuur: “Hoe ziet de Driesprong er in 2025 uit?”.
Denk daarbij ook aan Naschoolse Opvang, Voorschoolse, 50
weken open, sportbeleid etc.
-Directie vertelt over de formatie & groepen voor volgend jaar.
’s Ochtends werken we in 4 combinatiegroepen, ’s middag in 3
groepen. We moeten afscheid nemen van 1 collega. Binnen
SOOOG heeft zij een nieuwe plek toegewezen gekregen.
Samenwerking KIWI

Professionalisering/ MR

Rondvraag

-SOOOG heeft een samenwerking met KIWI.
KIWI is een organisatie die kinderopvang en buitenschoolse
opvang biedt in onze regio.
Bij onze ouders lijkt er vooral behoefte te zijn aan Naschoolse
Opvang.
Dit meenemen bij de vraag: “Hoe ziet de Driesprong er in 2025
uit?”.
-De heer N. vertelt over zijn eerste indruk van de school.
De buitenkant van de school is niet in balans met de
binnenkant/visie.
Buitenkant van de school spreekt niet aan, terwijl er binnen veel
moois gaande is.
De heer N. vraagt zich ook af hoe het zit qua veiligheid? Er staan
geen hekken rondom school. In hoeverre is school aansprakelijk?
Directie neemt dit mee.
-Er komen een aantal kreten die passen bij de vraag: “Hoe ziet de
Driesprong er in 2025 uit?”:
*Club van Driesprong
*Dynamisch
*Andere entree
*Flextijden (50 weken, 7 tot 19, etc.)
*Balans tussen collectief en 24/7
*Verkeersveiligheid
*Buitenlessen
*Op niveau werken i.p.v. op leeftijd

Actielijst:
- Voor de zomervakantie als MR per mail reageren op de vraag: “Hoe ziet de Driesprong er in 2025
uit?” (Voorzitster en MR-lid pakken dit op).
- Secretaris maakt een nieuwe jaarplanning voor 2018/2019.
- Nieuw algemeen stuk voor op de website (vóór de zomervakantie).

