MR vergadering obs de Boogerd
maandag 5 november 2018
Aanwezig:
MR: Johan, Brigitte, Kim , Linda
ouder: Maarten

1. Opening
2. Goedkeuren notulen 17 september
3. Vaststellen agenda
4.
● Rapporten:
Oude en nieuwe rapporten worden vergeleken.
- Sociaal emotioneel: Niet meer per onderwerp 3 rapporten onder elkaar, maar per
rapport verschillende onderwerpen onder elkaar. Doordat het digitaal ingevuld wordt
nu is de lay out niet anders te krijgen.
- Geen <50 % meer, maar een o van onvoldoende.
- Waarom wordt er aan de letters een waarde gehangen van percentages? Heel erg
dubbel, voor kinderen confronterend om een matig of onvoldoende te krijgen.
Waarom niet gewoon cijfers? Team vindt dit nog te formeel. Iedere methode werkt
anders en wij hebben het naar 1 manier omgezet om in te kunnen vullen.
- Inzet lessen bij alle vakken, ook bij wereldoriëntatie.
- Wanneer er een cijfer gegeven wordt, bijvoorbeeld bij engels en topo, ook gewoon
een 1 op het rapport? Of lager dan een 4 niet zo noemen? Meenemen in de
evaluatie na het eerste rapport.
-

Instemming aantal contactmomenten per schooljaar.

-

Evaluatie formulier toevoegen aan het eerste rapport. Vragen of ouders dit in willen
vullen.
Linda maakt evaluatie formulier en zet deze op de mail naar de MR.
Rapporten evalueren tijdens MR vergadering op 10 december.

-

Jacqueline schuift aan.
●

●

●

Gym/plusklas Johan
Plusklas onderbouw valt samen met gym. Er wordt gecompenseerd met extra
bewegen. Wanneer de nieuwe leerkracht groep 3 start wordt de gymles van groep 3
weer verzet naar de maandag.
Schoolfoto’s
Prijs valt erg tegen. Pakketje kost rond €25 voor alleen een download. Wil je de
printjes hebben komt er nog €10 bovenop.
Zwangerschapsverlof/vervanging Kim
Laatste werkdag van Kim is woensdag 12 december. Na de meivakantie is Kim er
weer.

●

●

●

●

TSO
Het gaat beter. De groepen zijn opgesplitst. Er wordt meer rekening gehouden met
de situatie. Jacqueline loopt regelmatig binnen. Er staat een bevoegd iemand op de
groep.
Aanvraag extra verlof
Er wordt niet in 1 lijn gekeken naar de aanvragen. Hoe komt het dat de ene persoon
2 weken op vakantie kan en daar verlof voor krijgt en de ander geen 2 dagen vrij kan
krijgen?
Jacqueline legt uit dat er per aanvraag gekeken wordt. Ouders horen altijd een
formulier in te vullen en eventueel in gesprek te gaan met schoolleider.
Maximaal 2 weken aaneengesloten volgens onderwijs inspectie. Niet binnen 2 weken
na de zomervakantie.
Luizencontrole
Netty is luizencoördinator.
Een maximaal aantal ouders per keer om drukte op de gangen te voorkomen.
Wanneer er in een klas luizen aangetroffen wordt 1x per 2 weken gecontroleerd.
HVO
Er is geen nieuwe leerkracht toegewezen dus deze lessen gaan niet door.

5. Ingekomen en verzonden stukken
6. Rondvraag
7. Sluiting

Actiepunten:
Oudertevredenheidsonderzoek: Rapport toevoegen
Agenda 10 december: Evaluatie rapport
Evaluatieformulier maken: Linda
Schoolfoto’s: Melden bij Marieta, waren deze prijzen bekend?

