Notulen MR vergadering 21 februari 2017
Locatie: Vitruviusweg
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Aanwezig:, Evelyn, Hans, Bas, Roebi, Berdi, Bram en Jeroen
Afwezig: Ellen en Stefanie
VVE spil
ouderbetrokkenheid: Behoeftepeiling tijdens rapportgesprekken, om meer vraaggericht te gaan
werken. Mooie dingen bedacht.
* meer communiceren wat er op de groep gebeurt; thema's, foto's. Zodat ze thuis aan kunnen sluiten.
* gebruik maken van expertise van ouders
* informatie momenten koffieochtenden ook in avond.
Over het algemeen mooie complimenten en tevreden.
Afronding gezamenlijke coaching MISC
- visie sluit aan bij mediërend leren.
- gericht op de interactie, de veiligheid. Abc love
--> samenwerking via beeldcoach om af te stemmen op het handelen.
Verbinding met de wijk
Voorleeshalfuurtje
Taalles aanbieden
Als spil gezamenlijk naar buiten treden
- bezig met 1 folder.
Bewegingsgelden:
Subsidie vanuit gemeente.
- bobbelbaan
- buiten speel materialen voor het jonge kind.
Kim gaat stoppen met de functie VVE spil, Jody zal deze functie van haar gaan overnemen.
1. Actielijst en Notulen
Geen op- en/of aanmerkingen op de vorige notulen.
2. Mededelingen: OR / GMR / Schoolzaken
OR Elegast:
Geen bijzonderheden
OR Vitruviusweg
Geen bijzonderheden
GMR
Niemand aanwezig geweest. Notulen ontvangen
MR-/Schoolzaken
Nieuwe MR-leden
Bram van Wijk is gestart vanuit het team.
Jeroen Sloot versterkt de MR namens de ouders.

Kleutergroep Elegast
Begin april zal deze groep op 28 kinderen zitten.
Berdi is in gesprek gegaan met Judith en het stafbureau voor eventuele verdere mogelijke en
passende oplossingen.
Nieuwbouw
Er is geen beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan basisschool De Korenaar. Dat betekent dat
het bestemmingsplan onherroepelijk is.
De beroepsprocedure liep tot en met 9 februari. Het plan is per 10 februari onherroepelijk.
Er kan nu in ieder geval geen vertraging meer optreden door bezwaren van omwonenden of
anderen!!
Nu hopen/duimen dat het afgeven van de omgevingsvergunning door de gemeente Eindhoven en
daaropvolgend de sloop van de school op de kavel niet te lang op zich laten wachten.
3. Jaarbegroting De Korenaar 2017
Geen op- of aanmerkingen
4. Jaarverslag De Korenaar 2015/2016
Geen op- of aanmerkingen
5. Realisatie schoolplan 2015-2019
Geen op- of aanmerkingen
6. Vakantierooster 2017/2018
Nog niet klaar, schuift door naar de volgende vergadering
7. Jaarverslag MR 2015/2016
Mailen en eventuele opmerkingen doorgeven aan Anneke
8. Brochure
In samenwerking met Dikkie en Dik willen we een handzaam drieluik ontwerpen, met daarbij een
stuk Dikkie en Dik, Korenaar en een gezamenlijk stuk. Bas zal vanuit de ouder hiermee aan de slag
gaan. De ontwikkelingen hiervan zullen tijdens de MR bij de mededelingen regelmatig terugkeren.
9: Rondvraag
Hans en Berdi vooraf de agenda doornemen, mochten we zelf agenda punten hebben kunnen we
deze ook altijd doorgeven.
Bram gaat 8 maart naar de GMR
10: Agenda punten volgende keer
• vakantierooster
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