MR vergadering Samenwerkingsschool de Driesprong
Datum: 9 oktober 2018
Tijd: 19:30 uur

Voorzitter:
Secretaris:
Notulen:
Aanwezig:
Afwezig:

A-K.Z.
T.v.R.
T.v.R.
A.-K.Z., A.B., A.N., N.R., T.v.R.
A.F.

Onderwerpen
Vaststellen agenda
Notulen 5 juni 2018
Ingekomen
stukken/mededelingen
Mededelingen directie

Notulen
Akkoord.
- Notulen goedgekeurd.
- 6 november 2018 SOOOG-dag ‘Toekomstgericht lesgeven’.
Oudergeleding MR is ook uitgenodigd.
A-K.Z. en A.N. geven aan te willen komen.
a.
-1-oktobertelling.
64 leerlingen. Jaren niet zo groot bij de 1-oktobertelling.
Groeiende. Grote onderbouwgroep.
Het is fijn dat we ook in de midden- en bovenbouw leerlingen
aantrekken. Geeft aan dat wij een bepaalde visie uitdragen die
helder en duidelijk verwoord wordt. Ouders kiezen bewust.
Directie wil nieuwe ouders van zij-instromers een aantal vragen
stellen:
-Wat zijn de ervaringen?
-Waar maakt onze school het verschil?
-N.R. is opleiding IKC(Integraal KindCentrum) begonnen.
Onderzoek betreft samenwerking met KIWI.
Directie van KIWI vraagt om een peiling betreft behoefte
o.a.naschoolse opvang.
Wordt vervolgd.
-Informatieavond 4 oktober.
Redelijke opkomst.
Feedback vooral op het Ouderportaal. Ouders missen soms
informatie. Ouderportaal zit wellicht nog niet helemaal in het
systeem.
Urgente berichten in spoedbericht.
A-K.Z. vindt dat wij als school veel doen aan informatie delen. Is
zeer tevreden.
b.
-schoolgids:
5.3:
-Leerkrachten van vorig jaar. N.R. past dit aan.
-Mindervalide toilet wellicht iets om qua subsidie bij de
gemeente aan te vragen?

-Protocol ziekte
Nu 2 dagen verdelen.
Voelen we dat het niet goed gaat, gaan we om tafel.
Oudergeleding van de MR geeft aan dat je misschien toch weer
naar 1 dag verdelen moet gaan om ook een bepaald statement
te maken?
Directie geeft aan hier zeker over na te denken.
-Vlonder
N.R. gaat tijdens zwangerschapsverlof L.d.J., schoolcoördinator
op de Vlonder, de school coördinerende taken waarnemen.
(Periode van 5 november t/m 15 maart).
N.R. legt lesgevende taken tijdelijk neer.
De kinderen van groep 3-4 krijgen in deze periode op woensdag
les van juf B.B..
De kinderen kennen juf B.B. goed.
Voor de school verandert er verder niet veel. De scholen liggen
op kleine afstand van elkaar.
N.R. gaat haar aanwezigheid goed verdelen over de scholen.
Oudergeleding van de MR is blij met de oplossing juf B.B. en met
het feit dat ze de afgelopen periode weer een tijdje heeft
meegelopen. Kinderen kennen haar.
SOP

Cursus medezeggenschap
Rondvraag

-Drie anderstaligen in SOP verwerkt.
Laatste jaar dat het SOP geldt. Dan een nieuwe voor de volgende
4 jaar.
Beleidsvoornemens worden elk jaar geüpdatet.
A-K.Z. heeft nog geen reactie van A.F. betreft cursus. Neemt
contact op met A.F.
-Mailing MR altijd ‘allen beantwoorden’ of CC.
-J. krijgt een bedankje tijdens Kerst > T.v.R regelt dit.
-A-K.Z. officieel voorzitster
-

Actielijst:
- Volgende agenda: verkeerssituatie. Ook qua veiligheid.
-A-K.Z. neemt contact op met A.F. t.a.v. cursus medezeggenschap

