BASISSCHOOL DE BUNDERS VEGHEL

VERSLAG
MR
Maandag 7 maart 2016
Aanwezig: Kitty, Mari, Henny, Els, Roy, Minet en Helen.
01. Opening.
Kitty opent de vergadering.
02. Directie info / antwoorden op vragen MR aan directie.
We stellen vast dat ouders niet goed weten wat clustering gaat betekenen. We hebben de aangepaste
brief (concept) besproken die voor meer duidelijkheid moet zorgen en die specifiek geschreven is voor
onze school. Na nog enkele aanpassingen is het nu een verhelderende brief.
03. Bespreken ingebrachte informatie en mededelingen directie.


Dhr. El Meliani is bezig om een officieel voetbalveldje bij onze school te verwezenlijken. Het plan
is gepresenteerd bij de gemeente en wij wachten nu af.



Woensdag 9 maart om 12.00 uur is er weer een leerlingenraad. Kitty sluit daar bij aan.



Iedereen is druk bezig in zijn eigen groep met het maken van een groepsanalyse. Zo krijgen we
de schoolresultaten goed in beeld en weten we waar we de komende periode extra aandacht aan
moeten besteden. Het is dus ook belangrijk dat de zorgleerlingen met een eigen leerrendement
beter in beeld worden gebracht. Op dinsdag15 maart wordt dit aan elkaar gepresenteerd.



Er hebben zich 28 mensen opgegeven voor de workshop Engels. Er wordt nu bekeken of er 1 of
2 groepen gevormd gaan worden.

04. Ingekomen post.
Verslag van de OR ontvangen.
05. ARBO
Op 16 maart vindt er een nieuwe inspectie plaats. Els sluit zich hier dan bij aan.
06. GMR.
Kitty neemt contact op met Rini de Ruyter.
07. Zaken voor advies en instemming.
Er zijn geen zaken voor advies en instemming.
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08. Speerpunten


TSO: Blijft op de agenda staan. TSO verloopt naar wens.



Implementatie van de nieuwe rekenmethode “Reken zeker”: In april komt er iemand van de
uitgever vertellen hoe er het beste geïmplementeerd kan gaan worden. We willen dan in juni het
laatste blok aanbieden en in het nieuwe schooljaar starten in alle groepen.



YAG-vraag vanuit OR: Vanuit de OR is er een klein gedeelte van het YAG geld bestemd voor
de YAG krant. Verder wordt YAG niet betaald uit het budget van de ouderbijdrage. Mari
bespreekt dit met Mieke.



Schoolresultaten: Deze worden 15 maart in het team besproken.

09. Rondvraag.


Aan het einde van dit schooljaar moet er een MR jaarverslag gemaakt zijn. Kitty gaat hier alvast
aan beginnen.



We hebben het gehad over de voor- en nadelen van groepsapps in de klassen. We willen het in
het nieuwe schooljaar in groep 8 gaan proberen, maar dan wel pas in de tweede helft van het
schooljaar, omdat er dan veel activiteiten plaats vinden waarbij het gebruik van een groepsapp
handig kan zijn.



De vergadertijd van de MR blijft gehandhaafd van 20.00 uur tot 21.30 uur.



Ook in de toekomst willen we een MR handhaven bestaande uit 3 ouders en 3 teamleden.
Na de vergadering van 11 april gaan we een MR verkiezing organiseren.

10. Sluiting om 21.30 uur.
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