Notulen MR vergadering
Datum: 19 april 2017
Tijd 19:30 tot 20.30
Aanwezig: Marlies Lamens, Rob Lingier, Soraya Hiemstra, Paul Hiemstra, Jeroen Kruiver, Maarten
Veldhuis, Bas Tenten, Paulien de Haan, Erik Grob, Judith van Wessem, Bianca Derksen, Mirl Mutter.
Afwezig: Notulist: Soraya Hiemstra
Opening
Notulen vorige vergadering
Agendapunten:
1.

Foto’s

De fotograaf is aanwezig voor het maken van foto’s van de nieuwe MR-leden. Er is ook een
groepsfoto gemaakt. De groepsfoto zal op het prikbord komen.
2.

Continurooster

De sessies voorafgaand aan de enquête zijn goed verlopen. Over het algemeen een positieve indruk.
72% van de ouders heeft gestemd. 81% heeft voor gestemd. 17% heeft tegen gestemd waarbij het
vooral bovenbouw betrof. 2% geen mening. Stemming in de MR is unaniem VOOR het continurooster.
3.

Schoolplan voor de komende 4 jaar

Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de komende 4 schooljaren. Rob heeft een uitdraai
hiervan uitgedeeld. Dit plan moet eind van het jaar klaar zijn en moet weergeven welke
veranderingen/verbeteringen er zullen gaan volgen. Mooie doelen zijn bijvoorbeeld: logopedie in de
school en dans mogelijkheid na schooltijd.
Partou gaat ook de sociaal/emotionele opleiding volgen zodat er 1 lijn is.
4.

Formatiekrimp

Rob doet personeelsmededelingen.
Schooljaar 2018/2019 is er door minder instroom van nieuwe leerlingen 1 groep drie minder. Komend
jaar zal er van elke groep 2 klassen zijn.
5.

Website / Sociaal media

Rob laat een sheet zien van hoe de nieuwe website eruit zal komen te zien. Positieve reacties vanuit
de MR leden. Ziet er overzichtelijk en duidelijk uit. Vanuit de website is het mogelijk om ouders push
berichten te sturen. Ook word facebook weer meer opgepakt. Rob zal zelf zorg dragen voor reacties

op deze vorm van sociaal media. Facebook zal ook worden gebruikt om de nieuwsbrief aan te bieden
bij ouders en om activiteiten extra onder de aandacht te brengen.
Rondvraag
Geen vragen
Volgende MR-vergadering: 31 mei 2017
_________________________________________________________________________________
Overzicht actiepunten:
Actiepunt
1.

Omschrijving
Actiehouder
Deadline
Verkeerssituatie rond school bespreken met
Rob/Maarten
Komt nu tot stand
het leefbaarheidsteam van de gemeente
2.
Voorstel continurooster communiceren naar
Rob
maart 2017
de ouders
3.
MR informeren over de gekozen SEORob
2 mei voorlichting
methode
4.
Excellente school
Jeroen/Rob
September 2017
5.
Stukje over de school in het Woerdje
Rob
Juni 2017
_________________________________________________________________________________

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
continurooster, of de nieuwe website en sociaal media? Op de website van de Lea Dasberg staan de
notulen van de MR vergadering van 19 april die ingaan op o.a. deze onderwerpen. Uiteraard kan je
ook altijd een van de MR leden hierover aanspreken.

