MR

Agenda MR vergadering 08-01-2019
Aanwezig: Minet, Martijn, Emmely, Helen en Greetje
01. Opening en vaststelling agenda
Emmely opent om 19.00u de vergadering. Minet sluit meteen aan dus we starten met punt
3 en daarna volgt de rest van de agenda.
02. Notulen vorige vergadering
N.v.t.
03. Ingebrachte onderwerpen/mededelingen directie
a. Oudertevredenheidspeiling
Minet licht toe hoe we als school aan het nadenken zijn over een continurooster,
voors en tegens afwegen en volop over aan het nadenken zijn. Vraag van Emmely:
voelen ouders zich betrokken genoeg (omdat we merken dat ouders geen gebruik
maken van momenten waarop ze zich kunnen melden)?
 Vragenlijst: duidelijk het doel van de vragenlijst communiceren; u vult dit
in en dit…doen we ermee.
 Schoolspecifieke vragen:
- Ik lees de nieuwsbrief/ heb hier in behoefte aan de volgende
informatie…
- School is bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om naar
een continurooster over te gaan. Mijn gedachte/ idee hierover is het
volgende…
b. Bijeenkomst conceptvorming
Mooie uitgewerkte poster met informatie. Het was een inspirerende avond met als
doel wat zijn de mogelijkheden, wat willen we? Tijdens de volgende vergadering
gaan ze de aspecten die besproken zijn concreet maken. Mensen zijn nog altijd
welkom om bij de stuurgroep aan te sluiten
c. Protocol goed gedrag ouders
Toegelicht dat we als leerkrachten samen verantwoordelijkheid uit willen dragen en
op deze manier voor de kinderen ook duidelijke stappen gezet worden, zodat zij zelf
ook kansen zien om hun gedrag te veranderen en andere keuzes te maken.
04. Ingekomen stukken/post(bus)
We hebben gekeken naar notulen OR van 19-11, hier staan verder geen bijzonderheden in
voor de MR
05. ARBO
N.v.t.
06. GMR

07. Vragen aan Directie
Wie van De Bunders is contactpersoon van de GMR?
08. Zaken voor advies en instemming
N.v.t.
09. Speerpunten
- YAG > Protocol Goed Gedrag en begonnen met methode Leefstijl (lessen ter bevordering
van sociaal-emotionele vaardigheden)
- Engels > morgen hebben we studiemiddag Engels
- Werkgroep Conceptvorming > poster nav eerste bijeenkomst (gecommuniceerd met
ouders via nieuwsbrief)
- Continurooster
- Vrijwillige ouderbijdrage
10. Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt.
11. Sluiting
Emmely sluit om 20.20u de vergadering.
De volgende MR vergadering vindt plaats op 19-02-2019

