MR obs De Boogerd Maurik
Basis voor Groei en Bloei
betreft:
datum:
plaats:
aanvang:
bijlagen:
Aanwezig:

Agenda
13 mei 2019
teamkamer
20.00 uur
Pestprotocol
Johan, Brigitte, Loes, Ingrid, Linda, Jacqueline

De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Goedkeuren notulen van 18 maart - goedgekeurd
3. Vaststellen agenda
4. Punten vanuit Jacqueline
-

-

Update formatie
EGO → Korte introductie over Ervaringsgericht onderwijs. Het team heeft hier
tijdens de studiedag een introductie van gehad. Er wordt bekeken of dit bij de
Boogerd past.
HVO → Eventueel een nieuwe leerkracht gevonden om dit te geven. Eind mei
wordt hier meer over bekend.
Onderwijscafé
Vanuit Basisburen georganiseerd met de gemeente. BB is bezig met het
Strategisch Beleidsplan en wil hiervoor in contact staan met diverse bedrijven
en instanties binnen de gemeente. Wat is belangrijk voor het onderwijs de
komende jaren? Dit bekeken door verschillende partijen.
Verslag opbrengsten wordt gestuurd aan de MR.

5. Bespreekpunten vanuit MR

- PBS voortgang delen met ouders.
- update van het schoolplan; met name de stappen die we tijdens de
studiemiddag hebben gezet.
- Ouderavond schooljaar ‘19/’20
Het onderwerp kinder EHBO lijkt ons een mooi onderwerp. Contact met Jacqueline
den Haan is gelegd. Vraag naar wat zij vraagt voor een informatieavond en welke
datum zij eventueel kan.
- MR/OR/team avond wordt verzet naar begin volgend schooljaar.
- Aanvraag Gezonde School subsidie. → Vignet voor Welbevinden waar een mooi
bedrag aan hangt is toegezegd.
Met dit geld kunnen mooie dingen voor het welbevinden van de kinderen
aangeschaft worden.
- Pestprotocol > instemmingsbevoegdheid.
Pestprotocol is goedgekeurd.
- Vakantierooster → Is goedgekeurd bij de GMR.
- Schoolfruit → Is ondertussen gestopt en dit is gecommuniceerd met de ouders.

6. I ngekomen en verzonden stukken
7. Rondvraag
8. Sluiting
Actiepunten huidige of komend vergaderingen:
- SWISS registratie (verslag naar MR)
obs De Boogerd Homoetsestraat 38b 4021 HH Maurik 0344-691304

www.obsdeboogerd.nl

info@obsdeboogerd.nl

