Notulen MR Driecant
Datum:
26-09-2017
Locatie:
koffiekamer Driecant
Tijd:
19.30-21.30
Directie: 20:05-21:15
Leerkrachten:
Directie:
*
Margot Nuijten
Marion van Herk
*Karin Bos-van Beek (voorzitter)
*Patricia de Leeuw (secretaris)

Ouders:
*Jessica de Vaan

*

*Harold Pijfers-Bensing
*John Aarde

Notulist: Patricia
Agendapunt

Tijd

Status
Informatief/
Besluitvorming/
Discussie

1

Opening door voorzitter

19.30

2

Vaststellen agenda
(Agendapunten op tijd aanleveren bij de voorzitter.)
Margot wil het taakbeleid op de agenda hebben, maar aangezien
Margot afwezig is, wordt het verzet naar de volgende vergadering.
Notulen vorige vergadering (4 juli 2017)
Patricia stuurt de notulen door naar ict-er John voor op de site.
Mededelingen/Post
Karin licht de laatste GMR-vergadering toe.
John gaat een master onderwijswetenschappen volgen aan de
universiteit van Antwerpen.
Vaststellen taakverdeling
Voorstel
Voorzitter: Karin
Secretaris: Patricia
Notulen: om de beurt
Info voor op de site en in de nieuwsbrief
Wordt op kleine puntjes aangepast. Karin stuurt dit door naar ict-er
John en Petra.
Vaststellen jaarverslag 2016/2017
Het jaarverslag wordt vastgesteld en Patricia stuurt het jaarverslag
door naar ict-er John voor op de site.
Oudergelden:
vraag Derk
De oudergeleding van de MR geeft toestemming om uit de reserves
van de ouderbijdrage de smartgames en het pakket coöperatieve
spellen te bekostigen. Totale kosten ongeveer 1000 euro.
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Directie:
 Update: Marion vertelt kort hoe het gaat.
Er zijn 2 conciërges gestart.
We zijn begonnen met afval scheiden.
Er is een inspiratiesessie geweest voor het groene schoolplein, de
volgende stap is het betrekken van de ouders en kinderen bij het
groene plein.
Taakbeleid: alle leerkrachten hebben hun normjaartaak gekregen.
We hadden afgesproken in de MR dat er voor de expertisegroepen
40 uur gerekend zou worden. Aangezien Marion zag dat veel
leerkrachten hiermee over hun uren gingen heeft ze het terug
gebracht naar 20 uur. Ze wil graag hiervoor goedkeuring van de
MR. Aangezien Margot afwezig is, wordt dit doorgeschoven naar
een volgende vergadering.
 Jaarplanning: zijn er al aanvullingen?
14 november: beleidsstuk taakbeleid/oudervereniging
6 juni: leerlingtevredenheidspeiling
 John kijkt of hij de woensdagen kan i.v.m. zijn studie, anders
eventueel wisselen van data.
 Kennismakingsgesprekken
Wat is de insteek van de kennismakingsgesprekken?
Hoe ga je terugkoppeling vragen aan ouders?
(Kleine enquête: Doel van het formulier/gesprek duidelijk?
Begrijpelijkheid vragen? Voelde je je gehoord?)
Waarom vinden de ouders die het niet fijn vinden, het niet
fijn?
Vraagstelling makkelijker maken.
Nadenken over het 'hangen' in Parnassys. Misschien is in de
stofmap ook prima.
 Oudervereniging
Mag een ouder uit de MR in de oudervereniging? Ja.
Er zijn nog teveel vragen vanuit de MR, waaronder de vraag:
Moeten we een oudervereniging krijgen, het loopt nu heel goed.
Marion gaat nog voor extra informatie zorgen .
Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Sluiting vergadering
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