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Verslag vergadering MR
maandag 4 juli 2016

Aanwezig: Kitty, Els, Hèlen, Minèt, Roy, Mari, Henny.
Afwezig: Gast: 01. Opening
- Kitty opent de vergadering.
02. Directie info/antwoorden op vragen MR aan directie
- Na overleg van de voorzitters van de MR en de OR zullen de ouders van de MR en van de
OR zullen niet aanwezig zijn op de afscheidsavond van groep 8. Hun aanwezigheid heeft
geen toegevoegde waarde.
- Er zijn een beperkt aantal reacties bij de directie op de vorming van de combinatiegroepen
binnengekomen. Sommige ouders hadden een onjuiste voorstelling van zaken en daar kon
steeds duidelijkheid worden gegeven. Er is een weloverwogen verdeling tot stand gebracht
met een goede verdeling van de niveaus. Waar nodig is overleg met betrokken ouders
geweest.
- Groep 8 zal in het nieuwe schooljaar in het huidige lokaal van groep 7 zitten. Ze blijven dus
in hun vertrouwde lokaal. Juffrouw Greetje werkt op de maandagen, de dinsdagen, op 14
woensdagen en op de donderdagen. Juffrouw Aukje werkt op 20 woensdagen en op de
vrijdagen.
- Groep 5/6 komt in het lokaal bij de aula. Dit ook vanwege de ruimte om de 33 leerlingen te
plaatsen. Meneer Mari werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Juffrouw Lieke werkt op
donderdag en vrijdag.
- Groep 6/7 gebruikt de 2 tussen lokalen in de bovenbouwunit. Deze lokalen beschikken over
een gezamenlijke tussendeur. Meneer Henny werkt op maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag. Juffrouw Aukje werkt op donderdag in deze combinatiegroep.
- Meneer Sjoerd zal beide combinatiegroepen ondersteunen in zijn functie als IB-er.
03. Bespreken ingebrachte informatie en mededelingen directie
- Op de site van onze school is er medeleven betoond met de slachtoffers van de aanslagen
in Istanbul, Bagdad en andere plaatsen.
04. Ingekomen post
- Een ouder heeft via de mail gevraagd waarom we komend schooljaar nog niet naar een
continurooster gaan. Het is een veelgehoorde opmerking. Om eventueel over te gaan naar
een continurooster zullen we de ouders nadrukkelijk in het proces mee moeten nemen. Het
vraagt de nodige zorgvuldigheid. Komend schooljaar zal er onderzoek worden gedaan naar
de wenselijkheid van een continurooster.
05. ARBO
- Volgend schooljaar wordt doorgegaan met de schouwingen door Mari, Hèlen en een lid van
de oudergeleding van de MR.
- In 2016 zal een afspraak worden gemaakt met de brandweer.

- Voor de brandmeldkast zou het handig zijn als Eelke, onze conciërge, daar een opleiding
voor zou krijgen.
06. GMR
- Juffrouw Mariska neemt zitting in de GMR.
- Het verslag van de GMR-MR conferentie is door iedereen bekeken.
07. Zaken voor advies en instemming
- Het jaarverslag van de MR wordt goedgekeurd en kan op de schoolsite worden
gepubliceerd.
08. Speerpunten:
- Proces van clustering kritisch volgen.
- Schoolresultaten blijven volgen.
- YAG blijven volgen.
- Implementatie van de nieuwe rekenmethode “Reken zeker”.
- Proces van invoering Hoorns model.
- De voortgang van Engelse les kritisch blijven volgen.
09. Rondvraag
- Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
10. Sluiting
- Kitty sluit de vergadering.

