Notulen vergadering MR 28-05-2018
Aanwezig:
Roy, Martijn, Mari, Hèlen, Minet, Emmely
Agenda
01. Opening
02. Directe info/antwoorden op vragen MR aan de directie
03. Bespreken ingebrachte informatie en mededelingen directie
- Oudertevredenheidspeiling/continuerooster voortgang
- Bestedingsplannen voor het werkdruk akkoord
- Groepsverdeling voor schooljaar 2018-2019
04. Verslagen GMR
05. Arbo
06. GMR
07. Zaken voor advies en instemming
08. Speerpunten
09. Rondvraag
10. Sluiting
Notulen besproken zaken
02. BVL is ter sprake gekomen
03. Bespreken ingebrachte informatie en mededelingen directie:
 Oudertevredenheidspeiling:
Kleine puntjes van kritiek: gebouw (aangepakt met verbouwing/nieuwbouw),
sanitair (aangepakt met verbouwing/nieuwbouw), organisatie TSO (mbt locatie
TSO, wordt aangepakt met verbouwing/nieuwbouw) en er wordt verschillend
omgegaan met kinderen met gedragsproblematiek (we blijven verder gaan met
positive behavior system/YAG. Ontwikkeling hiervan heeft even stilgestaan ivm
fusie, nu wordt het verder opgepakt.
Peiling is naast de peiling van 2015 gelegd. De toenmalige puntjes ter verbetering
zijn inmiddels aangepakt.
Daarnaast is er een onderzoek geweest onder leerlingen van de goepen 6/7/8.
Deze geven aan tevreden te zijn over het Welbevinden, hun betrokkenheid,
relaties op school en autonomie en pestbeleving en pestgedrag. Ze voelen zich
betrokken bij school, zelfverzekerd over hetgeen ze leren, voelen zich fijn bij hun
meester/juf en prettig in de relaties met klasgenootjes, mogen zichzelf zijn en
ervaren dat ze een grote mate van eigen inbreng hebben. Daarnaast wordt er
(bijna) geen pestgedrag ervaren en ze vinden niet dat ze zelf pesten.
 Continurooster voortgang:
Het idee van een continurooster lijkt goed gedragen te worden door alle
betrokken partijen. Echter is het van groot belang ouders goed in te lichten, ook
over eventuele financiële consequenties, daarom gaat Minet aan de kinderopvang
partners een avond te organiseren waar ouders goed ingelicht gaan worden over
de aanpassing in opvang bij een continurooster en eventuele financiële gevolgen.
Begin schooljaar 2018/2019 wordt het verder opgepakt.
 Groepsverdeling voor schooljaar 2018-2019:
Is inmiddels gecommuniceerd naar ouders
06. GMR
 Er heeft zich niemand kandidaat gesteld. Emmely Schutten wordt daardoor
volgend jaar onderdeel van de MR. Met vertrek van Mari is de MR nog op zoek
naar een leerkracht die zich bij de MR wil voegen.
09. Rondvraag
 Nvt

10. Sluiting
 Zowel Roy als Mari nemen afscheid als lid. Roy doordat hij samen met zijn gezin
verhuisd is naar Mariaheide en de kinderen vanaf volgend schooljaar geen leerlingen
meer zijn op De Bunders. Mari gaat met prépensioen. Beide heren worden hartelijk
bedankt voor hun jarenlange tomeloze inzet voor onze school!

