Notulen MR-vergadering

21 november 2016

Aanwezig: Sarissa Sloot, Gerda Vogelzang, Age-Jan Hut, Brigitte Bakker (TSO)
Femmie Dokter, Corine Plat.
Met directie
1. Opening en agenda
Bijzonder welkom aan Brigitte.
2. Informatieavond
Deze nieuwe vorm van informatieavond was ‘uitproberen’. Binnenkort
wordt hier in de teamvergadering door het team op teruggekeken en
over gesproken. Hierin wordt de definitieve beslissing genomen, welke
vorm we voortaan kiezen.
In september 2017 zal sowieso een informatieavond plaatsvinden, omdat
deze gekoppeld wordt aan voorlichting over de Kanjertraining. Deze
datum wordt binnenkort al aan de ouders gecommuniceerd.
3. TSO
Marijn Vis en Brigitte Bakker zijn de nieuwe TSO coördinatoren.
De overgang van coördinatoren was helaas niet vlekkeloos. Hierdoor
ontstond onrust.
De nieuwe coördinatoren hebben de TSO opnieuw opgezet, hierbij
worden de regels qua betaling en opgavegrens strakker gehandhaafd.
Het rooster t/m de kerstvakantie is nu gevuld. De organisatie hiervan
blijkt wel veel werk te zijn. Brigitte is zich aan het oriënteren op
verschillende programma’s om de opgave automatisch te laten verlopen.
De verplichte vrijwilligers worden voortaan ingeroosterd door de
coördinatoren en kunnen dan onderling ruilen.
4. Planning oudergesprekken
Age-Jan is bezig om het inplannen van de oudergesprekken digitaal te
laten verlopen via Schoolgesprek. Ouders kunnen hierbij zelf hun
oudergesprekken inplannen.
Helaas werkte dit programma in oktober nog niet optimaal, waardoor de
leerkracht toch nog handmatig in moesten plannen. In januari wil AgeJan dit programma opnieuw activeren en ‘proefdraaien’ met een aantal
ouders. Het streven is om bij de volgende oudergesprekken met het
nieuwe programma te kunnen werken.

5. Vrijdagmiddag groep 4
Na het bericht in de DonPost.Co is het voor iedereen duidelijk dat groep
4 het gehele schooljaar op vrijdagmiddag niet naar school gaat.
6. Schoolsporttoernooien
De school brengt de ouders op de hoogte van sporttoernooien en geeft
aan dat en waar ouders zich hiervoor op kunnen geven.
Hierbij is het wel noodzakelijk dat toernooien bij de directie gemeld
worden, zodat deze via de leerkrachten aan de ouders kunnen worden
gemeld.
7. Begroting
Op 1 oktober 2016 hadden wij 129 leerlingen. Een kleine krimp t.o.v.
2015. Hier is de begroting op aangepast. Verwachting is dat we in de
zomer van 2018 van 5 naar 4 groepen zullen gaan.
De uitstroom van leerlingen is helaas nog steeds groter dan de instroom.
Met het oog op de krimp nemen we ons voor om weer contact te zoeken
met de MR-en van de Woldschool en Immanuëlschool.
8. Vragenlijst Veiligheid
De gemiddelde score van deze lijst is 3,68. Dit is een ‘goed’.
Positief resultaat. Er komen geen grote aandachtspunten uit de lijst naar
voren.
De resultaten van de lijst die het team ingevuld heeft, volgen nog.
Zonder directie
9. Ingekomen post
-geen
10.Notulen
We maken een foto van de MR op 19 december om 15.15 uur
De datum van de jaarvergadering van de GMR staat in onze agenda’s
genoteerd.
Het MR-budget is € 927,11.GMR
De GMR wil een app-groep aanmaken, per MR krijgt één lid plaats in
deze groepsapp. Nieuws en ontwikkelingen worden hierin gedeeld.
Femmie gaat in deze groepsapp.

De onderdelen taakbeleid en schoolondersteuningsprofiel worden aan
de vergadering van mei toegevoegd.
12.Rondvraag
Sarissa benadert Tanja voor een afscheid ‘borrel’.
13.Sluiting

