Notulen MR-vergadering
Datum: 10-12-2019

Aanwezig:
Oudergeleding: Natasja de Vlaming en Marlies van der Stoep
Personeelsgeleding: Marijke Sprokkereef, Leenke van Aken, Els Hoogendam en Ingrid Monnee
( adviserend lid)
Ilona van Dijk sluit vandaag even kort aan om de voortgang van de overblijf te bespreken.
Afwezig:
Oudergeleding: Ivo van Alphen
Notulist: Marlies van der Stoep
1. Opening (19.05 uur)

2. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld en goedgekeurd.
3. Overblijf
Ilona geeft aan dat de overblijf goed verloopt op dit moment.
Met name de aanpassing om het schoolhek pas vanaf 13.00 uur te openen voor alle leerlingen is een
fijne verbetering. Er is nu meer overzicht op het plein. Qua hygiëne wordt er tegenwoordig met
wegwerpdoekjes voor de dweil gewerkt.
De betalingen voor de overblijf verloopt ook prima.
Dinsdag 17 december a.s. wordt het jaar feestelijk afgesloten met een broodje knakworst. Er zijn
hiervoor veel aanmeldingen dit jaar.

4. Vaststellen notulen
Geen op/aanmerkingen.
Vastgesteld en goedgekeurd.
Actiepunt Leenke: Plaatsen notulen op de website

5. Actiepunten
Alle actiepunten uit het voorgaande overleg zijn afgehandeld.
6. Post
Info MR nummer 3 & 4
Onze school nummer 3
7. Cohortonderzoek en veiligheidsvragenlijsten
Naar aanleiding van het Cohortonderzoek en de veiligheidsvragenlijsten, welke ingevuld zijn door
de groepen 5 t/m 8 zijn er wel wat verbeterpuntjes maar over het algemeen is het zeer positief
ingevuld.
8. Mededelingen vanuit de directie
Verbouwing zo goed als klaar.
Er dient echter nog een nieuw sleutelplan gerealiseerd te worden. Dit loopt.

Aanstaande donderdag staan er weer opnames met een drone gepland voor de film, het verzoek
aan de leerkrachten om de betrokken kinderen te informeren hierover.

Vanuit de kinderraad is het idee geopperd om een vriendenbankje in de kleuren van een regenboog
op het schoolplein te realiseren, het idee hierachter is dat de kinderen die op dat moment geen
vriendje of vriendinnetje hebben om mee te spelen, even kunnen plaats nemen op het
vriendenbankje zodat dit zichtbaar is voor de andere kinderen en ze hopelijk toch aansluiting
kunnen vinden met een groepje.
Actiepunt: Natasja gaat op zoek of er een bouwmarkt in de buurt is die eventueel wil sponseren.
9. GMR nieuws
Ingekomen stukken van de vergadering van d.d. 19-11-2019.
10. Dalton nieuws
Leenke geeft een toelichting op onderstaande aandachtspunten waar aan gewerkt gaat worden.
Trots op map
Emotiebord
Kieskast
Wisbordje
Coöperatieve werkvormen
Reflectiekaarten
Uitgestelde aandacht
Doorgaande lijn kernwaarden
Met de kinderen is een begin gemaakt aan de trots op map. De pauw wordt nu in alle groepen
samen met de kinderen ingevuld Er wordt gelijk een Kindgesprekje aan gekoppeld.
Deze map kunnen ze zelf vorm gaan geven.
Tijdens de eerste twee vergaderingen na de kerstvakantie wordt er aandacht besteed aan de
Kieskast en aan de Coöperatieve werkvormen.
Actiepunt: Leenke bespreekt met Nicole Roozendaal of er tijdens de Daltoncursus met de leidsters
van het KDV ook naar een doorgaande lijn gekeken wordt. Denk bijv. aan de Sis-regels.
11. Rondvraag
Geen bijzonderheden
12. Vaststellen volgende vergadering
De volgende vergadering is op Maandag 10 februari 2020 om 19.00
De notulist voor de volgende vergadering is: Marijke Sprokkereef
13. Einde vergadering
De vergadering sluit om 19.50 uur.

