Agenda MR JL Driecant 09-09-2019
Tijd: 19.30 – 21.30
Locatie: koffiekamer JL Driecant
Vooroverleg: 19.30 – 20.30 Overleg met directie: 20:30 – 21:30
Notulist: Heidi
Aanwezig:
Derk Lettink
Gerwin van der Laan
Marion van Herk

Heidi Vonk
Roel Willems

Patricia de Leeuw

Afwezig:
Agendapunten
Opening door Patricia
Vooroverleg:
 Voorstelrondje (gegevens noteren: lid/telefoonnummer).
Er wordt besloten om op dit moment geen groepsapp aan te maken voor de MR.
 Bezetting MR komend schooljaar en taakverdeling.
Gerwin hoeft niet persé het voorzitterschap, maar is bereid het te doen.
Roel is ook bereid dit te doen.
Patricia geeft aan dat ze het wel wil doen. Er wordt besloten dat Patricia voorzitter
wordt, omdat dit voor wat betreft de communicatie met de (interim) directeur
gemakkelijker is.
Derk wordt secretaris.
Heidi maakt de notulen.
 Mededelingen/Post
Het boekje InfoMR wordt doorgestuurd.
 Werving nieuw lid Plein013 leerkracht (zie bijlage)
Brief wordt uitgezet. Patricia doet dit.
 Werving/verkiezing nieuw lid MR (zie bijlage)
Er wordt onderzocht of de stemming digitaal kan; Heidi zoekt dit uit.
Indien dit niet digitaal kan, volgen onderstaande stappen:
1. Er zal een brief met de tekst en een foto van de kandidaten naar de ouders gaan.
2. De ouders kunnen hun keuze in de stembus doen.
3. Handmatig nummeren.
4. Patricia mailt 12 september.
5. Volgende week donderdag brief mee.
6. De bus staat er van de 24e tot de 27e.
7. Gerwin en Derk tellen de stemmen.
 Notulen vorige vergadering: 25-06-2019 (zie bijlage)
Het zou wenselijk zijn om de ouders tijdig te informeren als een leerkracht van een
lagere groep ziek is. Dit, zodat kinderen even door de ouders voorbereid kunnen
worden. Dit zal door Heidi aan Peggy, Saskia en Michel doorgegeven worden.
 Jaarverslag 2018/2019 (zie bijlage)
De vergadering van 25 juni moet aan het verslag toegevoegd worden.
Gerwin heeft een aantal opmerkingen over het jaarverslag. Patricia corrigeert deze.
Is er een definitieve versie van de schoolgids?



Jaarplanning 2019/2020 (zie bijlage)
Patricia past de planning aan.
Ouderbijdrage ook op de volgende vergadering.
Stukje nieuwe leden in de nieuwsbrief.
Dashboard.
Evaluatie peuter/kleutergroep.
 Vacature directeur (Gerwin praat ons bij.)
Gerwin praat ons bij over de sollicitaties.
Conclusie: op dit moment is geen goede kandidaat beschikbaar. De vacature zal over
een aantal maanden opnieuw worden geplaatst. In de tussentijd wordt waarschijnlijk
met een interim-directeur gewerkt.
 Ouderbijdrage/ -begroting (Gerwin praat ons bij.)
Gerwin heeft een plan opgesteld om de ouderbijdrage anders te verdelen.
Het voorstel voor de ouderbijdrage wordt de volgende keer weer besproken. Heidi zal
Gerwin van concrete informatie over de klassengrootte voorzien.
Overleg met directie:
 Vergaderdata vaststellen
De volgende vergadering is op maandag 28 oktober om 19.30 uur.
 Update
- Eva is bevallen van Boris. Ze komt na de kerstvakantie terug.
- De peuter/kleutergroep trekt nieuwe ouders.
In het kader van de doorlopende lijn van 0-6 is het leuk dat er van elkaar geleerd
wordt.
- We hebben 4 nieuwe digiborden.
- 19 september is de presentatie van het strategisch beleidsplan.
Marion vraagt na of de ouders van de MR hier ook bij aanwezig kunnen zijn.
- De expeditie HPO is gestart.
We hebben de ambitiekaarten behandeld en deze hangen op de datamuur. Het
jaarplan gaat de vorm van een kwaliteitskaarten krijgen. Deze moeten voor 1
november gerealiseerd zijn. Deze kaarten komen in een kaartenbak. Gerwin vraagt
hoe deze kaarten actueel gehouden zullen worden. De kaarten zullen 4 jaar geldig
zijn en ze zullen met regelmaat bekeken worden of ze nog relevant zijn.
- 21 en 23 september zijn studiedagen. Deze gaan over persoonlijk leiderschap.
- Het Leermeer zal steeds meer geïntegreerd worden in de groep. Kinderen kunnen
nog wel naar de Werkplaats en er is een coachingsdeel. De Leermeerleerkrachten
gaan de klassen rond voor psycho-educatie met een klassikale uitleg, omdat het
voor meer kinderen belangrijk is. Marion mailt de toelichting van Maarten naar de
MR-leden.
- De 30 leerlingen van Talent hebben zich ondertussen ingeschreven.
Het samenwerkingsverband wil op termijn de Talentklassen opheffen. Wij hopen
dan iets voor deze kinderen te kunnen betekenen. De school van herkomst blijft de
zorgplicht houden. Een basisschool kan kinderen voor de Talentklassen aanmelden.
- Er is met de Talentgroepen contact geweest over de ouderbijdrage. De
Talentgroepen organiseren zelf een kamp. De Talentleerlingen van groep 8 doen
wel mee met de musical. We moeten even bij Mary nagaan of de Talentgroepen bij
alle culturele activiteiten meedoen.
- Met de 30 leerlingen hebben we 390 leerlingen.
- Bij Petra wordt neergelegd dat OLP uit de ouderbijdrage gaat en het bedrag voor
cultuur tot 15 euro wordt verhoogd.

-



Gerwin vraagt naar Staal. Er is bewust gekozen om de methode meteen
schoolbreed in te zetten, omdat de vorige methode echt te weinig bood voor
woordenschat en spelling. Het is wel heel veel voor de leerlingen, omdat het een
andere manier van werken is en er groepen zijn die de stof van voorgaande jaren
niet gehad hebben.
- Marion geeft aan dat de kwaliteitskaarten nooit ten koste van de kwaliteit van het
onderwijs mag gaan, mede met de introductie van Staal.
Rondvraag

To do-list
Notulen op site
Jaarverslag op site
Uitzetten werving nieuw lid Plein013 leerkracht
Uitzetten werving/verkiezing nieuw lid MR
Maken jaarplanning 2019/2020

Wie
Patricia
Patricia
Derk
Derk
Patricia

