Notulen MR vergadering
Datum: 10 juli 2017
Tijd 19:30 tot 20.45
Aanwezig: Marlies Lamens, Rob Lingier, , Paul Hiemstra, Jeroen Kruiver, Paulien de Haan, , Bianca
Derksen, Mirl Mutter, Maarten Veldhuis, Bas Tenten
Afwezig: Erik Grob, Soraya Hiemstra, Judith van Wessem
Notulist: Bas Tenten

Opening
Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen, goedgekeurd.
Actiepunten
1. Er is een gesprek met een gemeente functionaris gevoerd. Hij wil graag meewerken/kijken naar
oplossingen. Er is reeds kleine verandering bij brug uitgevoerd (verlagen stoep en aanbrengen
markering). Er wordt nog onderzocht wat er gedaan kan worden bij de uitgang naar het rode fietspad.
Er wordt gedacht aan haaientanden en verkeersborden of eventueel verleggen van fietspad ter
bevordering van overzicht.
2. Er is geen gezamenlijk beleid van de school en Partou. Partou weigert de “andere” kinderen niet
maar kijkt per geval/situatie wat toelaatbaar is. De vraag is wat acceptabel/wenselijk is voor School,
Partou en ouders. Rob en ouders gaan gesprek aan met Partou.
3. Mr is geïnformeerd over de gekozen SEO-Methode. Actiepunt sluiten.
4. Aanmelden als kandidaat voor Excellente school en door de inspectie als Goed beoordeeld worden
zijn voorwaarde om in aanmerking te komen.
5. Rob heeft het stuk voor het Woerdje bijna klaar. Hij graag ook foto's van nieuw kleuter meubilair er
aan toevoegen. Het streven is om in de uitgave van september 2017 in het Woerdje te staan.
6. Verschoven naar volgende vergadering.
7. Bespreken oudertevredenheid is verschoven naar begin nieuwe schooljaar.

Agendapunten:
1.

Jaarplan 2017/2018

Rob: De “opbrengsten” van de school zijn op orde. Resultaten zijn beter dan voorgaande jaren. Cito
score is hoger dan voorgaande jaren. Financieel gezien hebben we in 2016 geld overgehouden wat

feitelijk onwenselijk is aangezien het overschot terugvloeit naar De Basis. Dit jaar zal het financieel
minder gaan, naar verwachting in het rood. Er is onduidelijkheid over hoe ons financiële beleid staat
t.o.v. dat van De Basis. Zo betaalde de school voorheen zaken die eigenlijk door de Basis betaald
moesten worden. Deze onduidelijkheid moet geagendeerd worden bij de GMR.
Alle evenementen voor 2017/2018 zijn vastgesteld zoals Carnaval en Pasen. Daarnaast zijn ook alle
toets momenten vastgesteld en inzichtelijk gemaakt in het jaaroverzicht.
Highlights van het komend jaar zijn: introductie Vreedzame School, versterken/ontwikkeling
leerkrachten d.m.v. opleidingen/cursussen, ondersteuning leerkrachten door IB’er (interne begeleider),
monitoren bestede uren verschillende vakken en opbrengsten daarvan om vervolgens te kunnen
bijsturen, verder gaan met bewegend leren, invoering continurooster.
2.

programma voor sociaal emotionele ontwikkeling ( De Vreedzame School )

Rob: Er is gekozen voor de Vreedzame School als SEO methode voor de school. De andere optie
“Kanjer” werd te beperkt in omvang bevonden. De implementatie zal starten in het begin van het
nieuwe schooljaar. Partou zal ook meedoen. Tijdens de eerste ouderavond worden de ouders
geïnformeerd over de Vreedzame School gevolgd door periodieke nieuwsbrieven.
3.

Wat verder ter tafel komt

MR/GMR planning 2017/2018 is nog niet bekend/vastgesteld. MR is altijd een week na de GMR.
Pauline gaat na wat de GMR planning is en geeft door aan Judith.
Rondvraag
Geen vragen
Volgende MR-vergadering: Nader te bepalen
_________________________________________________________________________________
Overzicht actiepunten:
Actiepunt

Omschrijving

Actiehouder

Deadline

1.

Verkeerssituatie rond school verbeteren
bespreken met het leefbaarheidsteam van de
gemeente.

Rob/Maarten

geen

2.

Vreemde kinderen op schoolplein. Gesprek
aangaan met Partou.

Rob/ouders

september 2017

4.

Excellente school

Jeroen/Rob

september 2017

5.

Stukje over de school in het Woerdje

Rob

september 2017

6.

MR leden mailen over komend jaar

Judith

september 2017

7.

Ouder tevredenheid bespreken

Rob

september 2017

8.

Vaststellen agenda MR op basis GMR planning Pauline/Judith

September 2017

9.

Onduidelijkheid financieel beleid

September 2017

GMR

_________________________________________________________________________________

Stukje voor nieuwsbrief:
Bericht van de MR
Wil je wat weten over de voortgang van diverse punten op de agenda van de MR, zoals het jaarplan
2017/2018 of het nieuwe programma voor sociaal emotionele ontwikkeling, De Vreedzame School?
Op de website van de Lea Dasberg staan de notulen van de MR vergadering van 10 juli die ingaan op
o.a. deze onderwerpen. Uiteraard kan je ook altijd een van de MR leden hierover aanspreken.

