Besluitenlijst MR 1 vergadering 26 september
Aanwezig: Bas, Corné (secretaris), Henk (voorzitter), Monique, Nicolle, Rob, Lineke, Susan
Afwezig:
Onderwerp
Opening en
vaststelling agenda.

Besluiten
Agenda vastgesteld MR 1 schooljaar 2016-2017.

Door/Voor:
Henk

2a. Notulen
vergadering:
MR 8 maandag 27 juni

Notulen van de vergadering zijn goedgekeurd.

Corné

2b. Ingekomen
stukken:

Nieuwsbrief GMR

2c. Mededelingen:
Voorzitter MR:

Geen ingekomen post.

Team + Directie:

Susan van Houtert is als nieuw lid toegetreden tot de
personeelsgeleding van de MR.

GMR:

De GMR vraagt aan de MR om het medezeggenschapsreglement
te vernieuwen en hierna door te sturen en te publiceren op de
website van school.

OR:

Monique
Henk

Nicolle
-

Geen mededelingen vanuit de OR.

Nieuwe Huisvesting
Klapwiek

MR heeft een update gekregen t.a.v. huidige stand van zaken.
De streefdatum van oplevering blijft 2018.

Wim

Start schooljaar
2016-2017

Open huis:
Het open huis is zeer goed bezocht. Er zijn in vergelijking met
andere jaren meer kinderen en ouders geweest.
Dit kan mede komen door de kaarten die zijn verstuurd. Deze
actie is door veel ouders als zeer positief ervaren.

Wim

Start schooljaar:
Er is een rustige start van het schooljaar geweest. De
schoolkampen zijn positief verlopen.
Ingevoerde methodes.
Groepen 5 t/m 8 zijn gestart met nieuwe methode zaakvakken.
Groepen 3 – 4 gebruiken de nieuwe methode als bronnenboek.
In de groepen 5 t/m 8 gestart met een nieuwe methode
begrijpend lezen. De werkgroep zal de implementatie in de
gaten houden.
Informatie avonden:
Tijdens een teamvergadering wordt de informatieavond
geëvalueerd. Ook wordt er bekeken hoe volgend jaar de
informatieavonden vorm te geven.
Komend schooljaar:
Technisch lezen en aanvankelijk lezen. Werkgroep gaat de
huidige situatie in kaart brengen en bekijken wat de beste
manier is om in de toekomst verder te gaan.

ICT:
Komend schooljaar zal er op ICT- gebied begonnen worden met
het in kaart brengen van de leerkrachtvaardigheden.
De bedrijf Amac heeft n.a.v. een startonderzoek een plan
gepresenteerd waarin de huidige situatie en de toekomst visie
staat beschreven. Naar aanleiding van deze presentatie worden
vervolgstappen gepland. In dit plan wordt opgenomen hoe ICT
en 21e century skills vorm te geven binnen het hedendaags
onderwijs.
In de nieuwe begroting zal er een plan komen t.a.v. scholing en
middelen.
Muiswerk:
Ambrasoft is dit jaar vervangen door Muiswerk. Muiswerk is een
aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma. Dit programma
wordt ingezet op school en kan thuis.
Invoering 25-urig-lesrooster:
Geen negatieve reacties op de invoering van de nieuwe lestijden.
Stand van zaken
t.a.v. algemene
ouderavond en
verkiezingen
schooljaar 2016-2017

De tweede MR- vergadering wordt een gecombineerd met de
algemene ouderavond. Ouders zullen het jaarverslag per mail
ontvangen. Ouders die m.b.t. het jaarverslag vragen hebben
kunnen deze vragen per mail naar de MR zenden. Tijdens de
tweede MR- vergadering worden deze vragen dan beantwoord.

Henk

Verkiezingen:
Tot op heden zijn er nog geen kandidaten (ouders) die zich
hebben opgegeven voor de MR. In de week van 26 september
zal de MR- kandidaten gaan benaderen.
Planning t.a.v. het jaarverslag:
7 oktober aanleveren van teksten voor in de
10 oktober jaarverslag en opzet algemene ouderavond versturen
naar ouders.
10 oktober organiseren van eventuele verkiezingen
Update Huishoudelijk
reglement.

Jaarverslag
schooljaar 2015-2016

Huishoudelijk reglement wordt geüpdatet.
Corné zal zijn taken als secretaris neerleggen. Monique zal deze
overnemen.
Voortaan gaan alle MR leden (uitgesloten voorzitter & secretaris)
om de beurt de notulen maken .

Henk

Rob neemt voortaan de inkomende post voor zijn rekening.
Reactie voor het jaarverslag inleveren vóór maandag 3 oktober.

Rob
Corné

Actiepunten
voorgaande
vergadering:

Verkiezingen:
Er is een extra nieuwsbrief naar de ouders verzonden.
Activiteitenplan indienen:
Het activiteitenplan is ingediend bij de directie

Rondvraag:

De directie vraagt of de MR mee wilt denken over de invulling
van de informatieavonden. Dit punt zal later terugkomen op de
agenda.
De directie vraagt of de MR mee wilt denken over invulling van
inspiratieavond voor ouders (ouderparticipatie). Dit punt zal later
terugkomen op de agenda.
OR uitnodigen voor MR 2 (17 oktober)
Invulling algemene ouderavond/MR- vergadering 17 oktober

Actiepunten:

Monique
Rob/Bas

Henk benaderd mogelijke kandidaten
Huishoudelijk Reglement updaten
Susan toevoegen aan de community
Nicolle verwijderen uit de maillijst
Verkiezingen uitzetten via Google (Bas en Henk)

Henk
Corné
Henk
Corné
Bas/Henk

