Notulen MR-vergadering
Datum: 16-10-2018

Aanwezig:
Oudergeleding: llse van den Berg, Natasja de Vlaming, Ivo van Alphen
Personeelsgeleding: Marijke Sprokkereef, Leenke van Aken, Ingrid Monnee ( adviserend lid)
Afwezig MK: Els Hoogendam
Notulist: Leenke van Aken
1. Opening (19.00 uur)
2. Vaststellen agenda
De agenda hebben we tijdens de vergadering gemaakt.
3. Vaststellen notulen
De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.
Actiepunt Leenke: Vragen of Anita de notulen plaatst op de website.
4. Actiepunten
Er waren geen actiepunten.
5. Post
• Info MR, nr 3
6. Evaluatie algemene ouderavond & informatieavond / verkiezing MR
De opkomst was niet erg hoog. Er was weinig vraag naar een tweede ronde. We gaan erover
nadenken om volgend schooljaar tijdens de algemene ouderavond weer iets te organiseren samen met
de kinderen. Hierdoor hopen wij de betrokkenheid te stimuleren en de opkomst de verhogen.
7. Begroting 2018
De begroting is goedgekeurd. De prioriteit ligt wat ons betreft bij de klimaatbeheersing in het
meerjarenbeleidsplan.
8. Overblijf / kascontrole overblijf
9 oktober is de kascontrole gedaan. Alles is keurig in orde.
Actiepunt: Ilona uitnodigen voor de volgende vergadering.
9. Mededelingen vanuit directrice
• Ingrid is druk bezig met de vervanging voor Samantha. Er is mogelijk iemand voor twee dagen.
Verder is er nog niets concreets.
• Wij zijn opleidingsschool van de Hogeschool geworden. Er moeten nu dus stagiaires geplaatst
worden bij ons op school. Hier zijn wij erg blij mee.
• We gaan stoppen met DMT lezen in groep 3. Luc Koning is geen voorstander van het racelezen.
Hier denken wij op school ook zo over. Het doel is om kinderen voornamelijk goed te laten lezen
i.p.v. snel maar wel met veel foutjes. ‘Niet racen maar lezen.’
Wij gaan meedoen met een pilot van 5 jaar met groep 3.

10. Dalton nieuws
• We hebben een plan bedacht om de nieuwe leerkrachten mee te nemen in onze manier van
werken. Elke twee weken komen er nieuwe aandachtpunten aan bod. Deze worden op de mail
gezet en in vergaderingen besproken. Op deze manier willen we de doorgaande lijn behouden.
• We werken nu in de groepen 5 t/m 8 met een doelenbord voor rekenen. Dit is een doelenbord op
individueel niveau.
• Ook voor spelling gaan we een start maken met een doelenbord in groep 6/8. Dit wordt een pilot.
• Daphne heeft de eerste 7 schoolweken met een Hulpbak gewerkt voor taal. Ze was hier erg
enthousiast over en dit willen we in de andere groepen ook in gaan zetten.
• Een eerste aanzet is gedaan om een portfolio (trots-op-map) voor alle kinderen te ontwikkelen. Hier
willen we de eerstvolgende vergaderingen met het team naar gaan kijken.

11. Rondvraag
• Natasja: Wordt Klasbord nog in alle groepen gebruikt?
Actiepunt: Leenke neemt dit op met de leerkrachten die dit nog niet gebruiken.
• Ivo: Heeft de school al eens een continurooster overwogen?
Hier hebben we een aantal jaren geleden al eens een enquête over gehouden. Er was toen niet
voldoende interesse voor.
We gaan in het team overwegen wat de opties zijn, eventueel de grote pauze een kwartiertje
verlengen. Hier gaan we verder naar kijken.

12. Vaststellen volgende vergadering: ma. 14 januari

13. Einde vergadering: 20.30 uur

