Verslag MR vergadering 12-09-2019
Aanwezig: MR, OR, directeur, openbaar
Notulist: Lara
Locatie: lokaal groep 8
Tijd: 20:15-21:30 uur
Onderwerp

doel

agenda

agenda vaststellen

aanpak
-

thema beheerder

openen vergadering
(eventueel voorstellen MR leden)
rondvraag wordt geïnventariseerd

Marit

verslag wordt vastgesteld.

Marit

muziek
- agenda wordt gezamenlijk vastgesteld
Verslag vorige
vergadering

verslag vaststellen

Terugblik schooljaar
2018-2019

informeren

OR

Informeren

-

Onderwerpen die kort worden uitgelicht:
- communicatie middenbouw
- interim directeur
- “ons plan” Allure
- schoolplan
- GMR
- Huisvesting (contact gemeente, werkgroep)
- begroting
- formatie
- sollicitatieprocedure nieuwe directeur
- site (niet up to date)
-

Financiële plaatje vanuit de OR wordt toegelicht

Marit

Gwen

Jaarplan 2019-2020

vast stellen

-

Jaarplan wordt vooraf gedeeld met de MR leden
Vaststellen jaarplan
Jaarplan plaatsen op de site na vaststelling (evenals nieuwe
agenda’s en notulen)

Marit

3 OR ouders nemen afscheid, nieuwe ouders worden gevraagd, al een aantal
aanmeldingen binnen.
Een plan en een draaiboek ligt klaar. Later communiceren zij over de
begroting en het jaarplan.

Huisvesting

informeren/advies

-

Update vanuit Rico
MR werkgroep

Rico
Jan

Er is een klankbordgroep gestart vorig schooljaar, deze zorgt ervoor dat de
communicatie tussen verschillende partijen goed verloopt. Ook zorgen zij
ervoor dat er verder gegaan wordt waar gebleven (niet steeds opnieuw bijv.
door wisselingen directie vorig schooljaar).
De Speelwagen mag de oude bibliotheek op gezette tijden gaan gebruiken, er
moet alleen nog een contract worden ondertekend. We hebben de sleutel al
ontvangen. In deze ruimte kan 1 op 1 gewerkt worden met leerlingen
bijvoorbeeld met de onderwijsassistent of voor toetsen e.d.
Dit is een tijdelijk oplossing, we willen graag een oplossing voor de lange
termijn. Binnenkort is er een gebruikersoverleg met alle gebruikers van de
Bloesem en in september/oktober volgt een gesprek met de gemeente.

Jaarverslag/jaarplan

instemmen

-

vragen inventariseren ingekomen stukken van Rico
instemmen ja/nee

De school gaat dit schooljaar bereiken:
- Werken aan eigen leerdoelen bij spelling en rekenen
- Goed en structureel aanbod hoogbegaafdheid en NT2
- Vier keer wijzer wordt kerndoeldekkend

Rico
Marit

-

Rondvraag

afstemmen

Actiepunten naar
aanleiding van de
vergaderingen

afstemmen

Taal implementeren binnen vier keer wijzer, onderbouw
woordenschat en midden- bovenbouw vanuit de methode
Zorgstructuur veranderen, 8 wekenplan wordt ingevoerd.

Muziek:
Er is subsidie aangevraagd bij de gemeente voor muziekles in de school. Er
zal een muziekproject binnen de school gaan plaatsvinden van ca 7 weken,
zodat alle kinderen muziekles krijgen. Volgens het principe learning on the
job, zodat de leerkrachten na het project ook zelf aan de slag kunnen. Het plan
moet nog ingediend worden bij de gemeente.
Meer subsidie zou mogelijk kunnen zijn. Tip: oproep voor een ouder om met
aanvragen van subsidies te helpen.

Marit

Marit
Actie

Wie?

Site up to date mbt MR

Rico

Gezamenlijke scholing MR

Jan

