Notulen MR vergadering
2018-2019
Datum: maandag 11-02-2019
Tijd: 19.30 uur
Plaats: MFA Noord
Afwezig: Gidi, Anneke, David, Maike, Renee.
Notulist: Marianne
1. Opening
2. Mededelingen:
- Vandaag was het studiedag. Hier zijn ook de oudertevredenheidspeiling en de
personeelstevredenheidspeiling aan de orde geweest
- Er zijn wat personele wisselingen, ouders worden daar binnenkort over
geïnformeerd.
- Trendanalyses zijn klaar en vandaag tijdens de studiedag besproken tijdens data
teamvergadering.
- Staking 15 maart. Er is geïnventariseerd onder teamleden, de school gaat die dag
dicht omdat er te veel groepen onbemand zijn op die dag.
3. Notulen vergadering 10-12-2018.
Notulen zijn vastgesteld.
4. Actie- en besluitenlijst.
- 1 Geen reactie gehad
- 2 Geen reactie gehad
- 3 Gebeurd
- 4 Moet nog met Louise besproken worden
- 5 Gebeurd
- 6 Gebeurd
- 7 Nog niet gelukt, er is een nieuwe mail uitgegaan maar daarop is geen reactie
op gekomen. De komende twee weken gaan Marieke, Louise en Marianne actief
werven.
- 8 Aanstaande woensdag 13 februari heeft Robbert hierover een afspraak met
Mari Swinkels.
- 9 Is verstuurd naar de ouders.
5. A. We hebben kennisgenomen van de inhoud van de oudertevredenheidspeiling. Er
komen geen verrassende zaken naar voren. We kunnen hieruit wel speerpunten halen
om in het komende jaarplan te zetten.
B. Is al besproken.
6. A. Begroting, dit punt is al toegelicht.
B. Vakantie rooster, geen bijzonderheden. Advies van de MR: De periode van 10
weken tot de zomervakantie is lang, misschien kan daar een studiedag tussendoor
gepland worden? MR stemt in met vakantie rooster.
7. A. MR jaarplan, deze hebben wij gehad. Louise gaat dit nog bekijken.

8. A. Huisvesting: Denktank heeft bij elkaar gezeten. Het proces met mensen die naar
groep 3 gaan loopt. Het meeste is afgesloten. Een gezin is nog op vakantie, daar komt
nog een gesprek mee. Groep 3 wordt een kleine groep. Er is nu in kaart gebracht
welke kinderen nu in groep 5 zitten, volgend jaar naar groep 6 gaan en die ook een
broertje/zusje hebben die naar groep 3 gaan. Hiervoor wordt ook een
informatieavond georganiseerd om ouders te informeren en te kijken of daar animo
voor is. Groep 3 op de Roek wordt nl ook groot. Marieke vraagt of in deze situatie
tegen ouders gezegd kan worden wie de leerkrachten gaan worden in deze nieuwe
groepen.
Wat zou de samenstelling zijn van de groepen op t Heike.
Er moet snel een gesprek komen over de huisvesting van volgend schooljaar. Dit is erg
belangrijk wanneer we gaan kijken welke en hoeveel groepen op ’t Heike kunnen
komen.
Als er een informatieavond komt dan zal daar iemand van de oudergeleding van de
MR aanwezig zijn. Voorstel voor deze avond is donderdag 21 maart a.s.
Morgen, 12 februari, zit de werkgroep Heike weer bij elkaar. Afspraak is dat we de
afspraken die dan gemaakt worden communiceren met de MR en dan snel een nieuwe
vergadering beleggen waarin alles besproken kan worden. Louise mailt de leden van
de denktank om te vragen of ze morgen kunnen/willen aansluiten. Gezien de urgentie
laten we het overleg van morgen wel doorgaan.
C. Taalklas, is uitgebreid naar alle ochtenden. Dianne en Marieke geven geen les meer
maar begeleiden groepjes. Samantha staat voor de taalklas. Binnenkort geven Dianne
en Marieke een presentatie voor een aantal RBOB scholen. Zij monitoren op onze
school de taalklas. Zij hebben alle kinderen getest en volgen de vooruitgang. Zij
hebben contact met ouders en willen ook met ouders samenwerken. Ouders worden
uitgenodigd om te komen kijken in de taalklas zodat zij weten wat de kinderen doen
en hoe het zich verhoudt naar het klassengebeuren.
D. Louise wil hier graag over sparren maar omdat we vanavond maar met weinig
mensen aanwezig zijn is dat niet handig. Graag tijdens de volgende vergadering hier
tijd voor nemen.
9. Ingekomen stukken zonder directie:
- Vraag over rust tijden op t Heike nemen we mee naar de volgende vergadering.
- Vraag van een ouder over de vertrouwenspersoon op onze school wordt naar
deze ouder teruggekoppeld.
10. Rondvraag, niemand heeft iets voor de rondvraag.
De vergadering wordt gesloten om 22.28 uur.

