Notulen MR vergadering 21 maart 2017
Locatie: Vitruviusweg
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Aanwezig: Hans, Bas, Roebi, Berdi, Bram, Jeroen, Ellen
Afwezig: Anneke, Evelyn

1. Actielijst en Notulen
Geen op- en/of aanmerkingen op de vorige notulen.
2. Mededelingen: OR / GMR / Schoolzaken
OR: Geen bijzonderheden
GMR: Bram is bij de GMR geweest. De doelstelling van de skpo is om een integraal kindcentrum te
zijn/worden. Dit om 1 visie te hebben van kinderen van 0 tot 12. De Korenaar wordt gezien als een
prima voorbeeld. Het tweede punt is risicomanagement. Hierbij werd besproken welke risico
factoren je tegen kan komen.
Bram geeft aan dat hij de GMR wil blijven doen.
Schoolzaken:
Nieuwbouw: De nieuwbouw gaat starten met enige vertraging. Volgens de laatste update is de
planning dat de bouw gaat starten in september.
Brochure: Aanstaande vrijdag is er een vergadering met De Korenaar, Dikkie en Dik en Bas namens de
MR om te bespreken hoe de brochure moet gaan worden. De brochure gaat een 3 luik worden die
onze samenwerking laat zien.
Als Logo willen ze gaan kiezen voor 1 logo speciaal voor ons spil centrum. Wel met de aparte logo’s
van de school en Dikkie en Dik erbij.
Digitale leeromgeving: In groep 7 op de Vitruviusweg en groep 6 op de Elegaststraat hebben de
kinderen laptops gekregen om mee te werken. Zowel de leerkrachten als de leerlingen zijn erg
enthousiast hierover. Voorstel van Berdi om een van de docenten uit te nodigen voor de laatste MR
vergadering zodat ze uitleg hierover kunnen geven. Hier staat de MR positief tegenover.
3: Formatie en groepsverdeling
Dit punt is besproken op de studiedag van 20 maart. De docenten hebben individueel en in
groepsverband mogen kijken naar wat de beste opties zouden zijn voor de formatie voor komend
schooljaar. Alle voorstellen zijn bij Berdi ingeleverd. De formatie komt in de vergadering van 9 mei
terug in de MR.

4: Vakantierooster 2017/2018
De MR heeft een opzet ontvangen van de directie om goed te keuren. De MR keurt het
vakantierooster goed.
5: Schoolgids
Berdi wil graag voor 10 mei input hebben van de MR. Verzoek aan alle MR leden om de schoolgids te
lezen en mogelijk op- en aanmerkingen gegeven. De schoolgids staat op de website. Dit punt zal
opnieuw besproken worden in de MR vergadering van 27 juni.
6: Jaarverslag MR 2015 / 2016
Zoveel mogelijk de namen eruit halen en wat kleine typefoutjes corrigeren. Verder is het jaarverslag
akkoord.
7: Rondvraag
Bas vraagt of het onderwerp “jongens op school” leeft op school. Met name in het onderwijs zie je
dat het grootste gedeelte van de docenten vrouwen zijn. Voor kinderen is het erg goed om zowel van
vrouwelijke als mannelijke docenten les te krijgen. Berdi geeft aan dat het voornamelijk informeel
besproken is.
8: Agenda punten volgende keer
-

Formatie en groepsverdeling

Actiepunten
Datum

Aandachtspunt

Verantwoordelijke

Streefdatum

December 2015

Veiligheid verkeer Vitruuf
bespreken met Berdi

Hans

In de gaten
houden

Maart 2017

Jaarverslag namen eruit en
typefoutjes corrigeren

Anneke

April 2017

Maart 2017

Met de GMR meenemen of Jongens Bram
op school leeft binnen de SKPO

Mei 2017

Maart 2017

Input geven op schoolgids

Allen

Mei 2017

Maart 2017

Docent uitnodigen om uitleg te
geven over digitale leeromgeving,

MR-p

Juni 2017

