Notulen MR vergadering
Maandag 15 januari 2018- 19.15 tot 21.15 uur
Locatie Hoitsemastraat
Aanwezig: Lies Maliepaard, Stefan Hokke, Mees van der Wiel , Joke Heinen, Conny Bredemeijer, Erna
van Schelven .
Afwezig: Nadesh Jongeneel
1.Opening : Conny Bredemeijer
2. Notulist : Erna van Schelven
3. Ingekomen post: Info MR is binnengekomen.
4. Notulen / afspraken vorige vergadering: De notulen van 13 november zijn goedgekeurd.
Het jaarverslag is nog niet eerder gemaakt. Dit vergt veel tijd. Mees komt hier de volgende
vergadering op terug.
5. Actielijst: Voortgang onderwijsinhoudelijke jaarplanning.
We zijn o.a. bezig met:
- Het kijken naar een nieuwe taalmethode.
- Het traject ”Teacher leader” loopt goed.
- We zijn bezig met “Boeiend onderwijs”
- Handelingsgericht werken wordt in Parnassys verwerkt (wat zijn
belemmerende en stimulerende factoren en welke aanpak heeft het kind
nodig).
-Doelgericht werken (zie bord en weekplanner).
We zijn erg benieuwd naar de Cito score dit jaar!
Functiemix: Het is de bedoeling uiteindelijk 40 % van het personeel in een LB. functie te laten groeien.
Onze school zat op 37% LB functies.
6. Onderwerpen vanuit de ouders.
Bij ouders van groep 8 circuleert een brief of het verstandig is dat groep 7 mee gaat op kamp
i.v.m. jonge leeftijd van de kinderen. De brief is niet bij de directie terecht gekomen. Ook zijn er van
andere ouders nog geen reacties binnengekomen. Financieel is het voor een kleine groep 8 anders niet
haalbaar. Ook de locatie Bladel staat al jaren en is er een uitgekristalliseerd programma.
Als er ouders komen , zijn ze van harte welkom voor een gesprek met de directie.
7. Onderwerpen vanuit leerkrachten: Geen.
8. Onderwerpen vanuit de directie:
Personeel
- Sollicitatiegesprekken geweest voor Intern Begeleider (2 dg). Afhandeling op dit moment nog
gaande.
- Hester Bergman re-integreert dit schooljaar verder op een andere VCPO-school i.v.m. passende
werkdagen.
- Annemieke Witteveen start met de plusgroep.
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Begroting 18-19 e.v.
Eerder toegestuurd. Wij zullen volgend jaar met 9 groepen gaan draaien, gezien de teldatum (1
oktober 2018: ±208 lln.)
Beheer/Onderhoud
Lekkage gehad in de kerstvakantie. Waterschade en de nodige rompslomp.
Denk en Doelab
We hebben van innovatiegelden een extra investering mogen doen van € 2.000,- voor het Denk &
Doelab. Hiervan hebben we een aantal zaken die op het wensenlijstje stonden kunnen realiseren.
Nieuwe website
De nieuwe website is in de lucht. Nog wel even wennen met nieuwsbrieven etc. Hier en daar zullen nog
wat aanpassingen worden gedaan.
Activiteiten
Open Dag – 7 februari
Projectweken – thema Scheepvaart
Start van projectgroep meer- en hoogbegaafdheid.
9. Onderwerpen vanuit de GMR: Geen.
10. Afspraak volgende vergadering: 16 april notuleert Nadesh
4 juni Stefan
11 Rondvraag: Conny meldt dat in februari gestart wordt met een schoolbreed project over
“Scheepvaart”,.
Mees gaat nadenken over activiteiten en eventueel promotiemateriaal voor het project.
Conny regelt een leuk klein aandenken voor de kinderen voor het project.
12 Sluiting.
Om 20.00 uur sluit Joke de vergadering.
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