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Mededelingen directie
● Er is nog geen analyse van het kwaliteitsonderzoek, volgt zodra het is aangeleverd.
● Er zijn gesprekken met de projectontwikkelaar over de zgn. incourante ruimtes bij de
nieuwbouw in de kerk.
● De directie doet mededelingen rondom de personele bezetting.
● N.a.v. een vraag over de lokalenbezetting voor het nieuwe schooljaar: er zijn nu 17
groepen, volgend jaar ook. Het leerlingenaantal groeit jaarlijks.
● Er is beleid nodig voor leerlingen die onder schooltijd naar externe ondersteuning
gaan, zoals logopedie, speltherapie, leesarrangement. Er is een document ontwikkeld.
De directie wil graag advies en opmerkingen van de MR over dit beleidsstuk.
(agendapunt)
Mededingen ouders
Bij de oudergeleding zijn enkele vragen binnengekomen.
● Auto’s in de wijk: er wordt hard gereden in de buurt van school. Gezien het tijdstip
van deze overlast zal het met ouders van onze school te maken hebben. Net als de
overlast van het verkeerd parkeren. De MR oudergeleding gaat hier een mail over
schrijven. Misschien kan het Buurtinitiatief hier een rol in spelen. Bijvoorbeeld door Go
Slow-poppen aan te schaffen, of Nijntjesborden op te hangen.
Addy geeft informatie door:
verkeersveiligheid statenlaan: idee Nijntje veiligheidszone==> http://leerinhetverkeer.nl/veiligeschoolzone/

● Waarom heeft onze school geen Plusklas of Bolleboosprogramma? Het team geeft de
voorkeur aan het aanbieden van de verschillende programma’s in de klas te laten
plaatsvinden, i.p.v. het clusteren van groepjes kinderen uit diverse groepen. Dit is
gebaseerd op de evaluaties van de pilots die enkele jaren eerder hebben
plaatsgevonden. Ouders kunnen dit altijd navragen bij de groepsleerkracht.
● Bekendheid MR: de nieuwsbrief kan hier een belangrijke rol in spelen. De volgende
keer zullen we de brief van een MR-foto voorzien.
● Voortgang pilot Klasbord: eind januari zal er een enquête worden afgenomen onder
de gebruikers. Een vervolg kan zijn dat alle groepen met Klasbord gaan werken.

Verslag MR 2 is goedgekeurd
Overzicht kascommissie
De kascommissie heeft de verantwoording van de AC-boekhouding goedgekeurd.
In het jaarplan van de MR worden de controles opgenomen. De laatste MR van het
schooljaar wordt de begroting van het komende schooljaar besproken, in de eerste MR
bijeenkomst zal de controle/verantwoording van het vorig schooljaar plaatsvinden.
De MR is blij met de manier waarop de penningmeester de boekhouding heeft opgezet.
Rapport
Er is een teamvergadering besteed aan de vraag/brainstormsessie hoe we onze visie
kunnen ‘vertalen’ naar een rapportage naar ouders. Hoe kunnen we de kinderen meer
betrekken bij een rapport over hun eigen ontwikkeling. Vanuit de bouwen wordt dit
concreter gemaakt naar misschien een andere manier van rapporteren.
Sint
De eerste conclusie is dat we tevreden zijn over het Sinterklaasfeest. Nog niet alle
onderdelen zijn geëvalueerd.
De directie meldt dat er goede berichten binnen zijn gekomen m.b.t de manier waarop
we met de pietendiscussie zijn omgegaan en de manier waarop het Sintfeest is vorm
gegeven.
Deel 2
Voor nieuwe leden van de MR is er behoefte aan informatie over het werk, de taken, de
rechten en plichten van de MR. Ook voor zittende leden is het nuttig om over actuele
informatie te beschikken. Diverse brochures zijn bekeken.
Vervolg op dit onderwerp is het reglement voor de MR, zijn er statuten, is dat RVKObeleid of algemener? Hoe actueel is onze informatie? (agendapunt)
Marjolein en Vicky gaan op zoek.
MR planning: 31 januari – 14 maart – 16 mei – 27 juni

Volgende vergadering 31 januari 19.30 uur, koffiekamer hoofdgebouw

