Notulen MR vergadering 27 juni 2017
Locatie: Vitruviusweg
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Aanwezig: Hans, Bas, Roebi, Berdi, Bram, Ellen, Anneke, Evelyn
Afwezig: Jeroen
1: Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2: Laptops in de klas
De mr heeft een presentatie gehad van Rogier V7A mbt het gebruik van de laptops/tablets in de klas.
Voornamelijk veel positieve geluiden vanuit de leerlingen en de leraar. Kinderen leren zo de tablets
toe te passen in hun dagelijks onderwijs. Vanaf volgend jaar kunnen de werkboeken vervangen
worden door het gebruik van de tablets in de klas. Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit een
besparing voor de school op gaat leveren.
3: Actielijst notulen 23 mei 2017
Geen op en/of aanmerkingen op de vorige notulen.
Punt Bram over jongens op school: Hier zijn ze mee bezig om te bekijken waar dit besproken moet
worden of in de GMR of overkoepelend bij de SKPO.
Datums nieuwe MR vergaderingen schooljaar 2017 / 2018
Dinsdag 5 september
Dinsdag 24 oktober
Dinsdag 12 december
Dinsdag 23 Januari
Dinsdag 6 maart
“Dinsdag 17 april” Indien de formatie al besproken moet worden. Anders vervalt deze datum.
Dinsdag 15 mei Indien 17 april doorgaat vervalt deze datum.
Dinsdag 12 juni
Jody heeft aangegeven als vervanging van Anneke in de mr terug te willen komen. Iedereen is het
hier mee eens. Evelyn zal contact opnemen met Jody dat ze vanaf september weer terug in de MR
kan komen.
4: Mededelingen
A) OR: Geen bijzonderheden.
B) GMR: Bram is niet aanwezig geweest
C) Groepsindeling: Op de Elegasstraat zijn er weinig ouders geweest. Op de Vitruviusweg zijn er
per sessie ongeveer 10 ouders geweest. Met name over groep 4 zijn veel vragen geweest.
D) Nieuwbouw: Geen nieuws.

E) Brochure: De werkgroep is druk bezig geweest met een eerste opzet van de brochure.
Vanuit de MR zit Bas in deze werkgroep. Alle mr leden krijgen een opzet van de tekst per
mail. Uiterlijk maandag kunnen op en/of aanmerkingen aan Berdi doorgegeven worden.
F) Andere schooltijden: Geen nieuws. Dit punt gaat naar volgend schooljaar
5: Jaarplan 2017/2018
De mr heeft het plan in mogen zien voor komend schooljaar.
6: Nieuwbouw werkgroep
Er zijn groepen geformeerd waar docenten zich voor in konden schrijven die betrekking hebben op
de nieuwbouw. Onder leiding van leden van de werkgroep gaan deze groepen starten. De
onderwerpen zijn speelplaats, leerpleinen, ICT, gymzaal. De vraag aan de oudergeleding is of er
interesse is om deel te nemen aan deze werkgroepen. De vergaderingen hiervoor zullen na schooltijd
zijn.
7: Schoolgids
De directie heeft terugkoppeling ontvangen vanuit de MR. In verband met de nieuwbouw is besloten
om niet teveel aan te passen maar dit uit te stellen tot de nieuwbouw klaar is.
De MR geeft goedkeuring voor het verslag zoals hij er is.
8: Rondvraag
Berdi geeft aan dat het jaarrooster is aangepast. Maandag 6 november komt erbij als studiedag.
Nog een terugkoppeling ontvangen over de prik / stakingsactie van dinsdag 27 juni. Op de
Elegasstraat was niemand naar school toe gekomen en bij de Vitruviusweg 11 kinderen en 1 ouder
die er het hele uur bij gebleven is. Vanuit de school is er waardering uitgesproken naar alle ouders
voor de steun die ze de school hiermee gegeven hebben. Vanuit de school is er goede hoop dat er
naar de werkdruk van docenten gekeken zal worden. Binnen deze sector is er erg veel ziekteverzuim
die mede met de werkdruk te maken heeft.
Datum

Aandachtspunt

Verantwoordelijke

Streefdatum

December 2015

Veiligheid verkeer Vitruuf
bespreken met Berdi

Hans

In de gaten
houden

Maart 2017

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

September 2017

Mei 2017

Onderwerpen indienen bij de GMR

Bram

September 2017

September 2017

Nieuwe groepsfoto maken voor de
website en stukje tekst voor het
Korenaarbulletin

Hans

Oktober 2017

