Notulen MR-vergadering
Datum: 12-10-2020
Aanwezig:
Oudergeleding: Daisy de Heer, Marlies van der Stoep en Ivo van Alphen
Personeelsgeleding: Marijke Sprokkereef, Leenke van Aken, Els Hoogendam en
Tobias Vermeulen (adviserend lid)
Notulist: Leenke van Aken

1. Opening (19.00 uur)
2. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld en goedgekeurd.
3. Vaststellen notulen 10-02-2020
Vastgesteld en goedgekeurd.
Actiepunt Leenke: Plaatsen notulen op de website.
4. Overblijf
Diana neemt de rol van Ilona over. Zij is het aanspreekpunt van de overblijf. In
de volgende vergadering evalueren we hoe deze overgang verloopt.
5. Actiepunten
Tobias: Kijken of er een RI&E aanwezig is.
Het regelen van een ongevallenregistratie beleid.
6. Post
Info MR, nummer 2
Info MR, nummer 3
Onze School nummer 1, MR academie
7. Mededelingen vanuit directie
- We zijn dit schooljaar gestart met een cursus over EDI, dit is een
instructiemodel. A.d.h.v. dit model kun je nieuwe doelen in stappen
introduceren.
- Er is een leerlijn hoogbegaafdheid uitgezet voor meer- en / of
hoogbegaafden.
- Op ICT gebied zijn er stappen gezet: nieuwe wifi wordt geïnstalleerd,
een aantal nieuwe ipads zijn aangeschaft, alle leerkrachten maken
gebruik van parro en er worden nieuwe bordcomputers (laptops)
aangeschaft.

-

Er wordt in alle groepen met de methode Taal Actief gewerkt.
In groep 1-2 en groep 2-3 wordt thematisch gewerkt vanuit de
kleuteruniversiteit en de nieuwe leesmethode lijn 3.
Er is een beleidsplan geschreven om tot eenheid te komen in de
school.
We werken met een nieuwe muziekmethode: Metropole.
Er is een duidelijke organisatiestructuur neergezet. Op deze manier
worden de verantwoordelijkheden meer verspreid en kunnen we
elkaars kwaliteiten beter benutten.

8. Evaluatie informatieavond / verkiezing MR
Er waren vier aanmeldingen voor de MR. Er is door veel ouders gestemd.
Daisy de Heer is gekozen en neemt de plek van Natasja in.
De informatieavond verliep goed. Er was een mooie opkomst. Ook over de
presentaties van de leerlingen van groep 8 waren de ouders erg positief.
9. GMR nieuws
De GMR vergadering is niet door gegaan. Els stuurt de stukken nog door.
10. Dalton nieuws
- Met de Daltonwerkgroep (Daphne, Tobias en Leenke) hebben we onze visie
eind vorig jaar helder gekregen en vastgelegd. Waar willen we met onze
school naar toe en hoe?
- Dit schooljaar hebben een aantal leerlingen van groep 8 Daltonpresentaties
aan ouders gegeven tijdens de informatieavond.
- Het onderdeel reflectie is in alle groepen aan de weektaak toegevoegd.
- Tijdens afgelopen studiedag hebben we met het hele team veel tijd aan
Dalton besteed. We willen dit meer met het hele team gaan dragen. Hierin zijn
onderdelen per kernwaarden gekomen waar wij erg trots op zijn en ook per
kernwaarden twee aandachtspunten, hier gaan we komend schooljaar mee
aan de slag.
- Tijdens de volgende studiedag gaan we hier een vervolg aan geven. We
gaan in groepjes plannen maken voor 5 aandachtspunten, er wordt een plan
gemaakt hoe we aan de hand van foto’s de kernwaarden zichtbaar kunnen
maken in de school en we starten met het organiseren van de Daltonweek
waarin we elke dag een kernwaarde centraal willen stellen.

11. Rondvraag
- Els: Waar is het aftreedschema? Hier gaat Els naar kijken in de
leerkrachtenmap.
12. Vaststellen volgende vergadering
De volgende vergadering is op 8 december om 19 uur.
De notulist voor de volgende vergadering is: Marlies van der Stoep
13. Einde vergadering; streven 20.30 uur
De vergadering sluit om 20.50 uur.

