Notulen MR vergadering BS De Bron
Datum: 15 november 2021

Aanwezigen ouders: Patrick-Sabine

Locatie: de Bron

Aanwezigen team: Corinne-Marleen-Kris

Tijdstip: 19.30 uur

Bijlagen:
- Notulen 8 juli
- Schoolgids

Agendapunten
1.

Opening
Informeren naar hoeveel leden een MR moet hebben.

Rol
ouder
s

Rol
team

Tijd
19.30

Nieuw lid: Patrick stelt zich voor.
2.

Notulen + Actielijst
Notulen 8 juli: reacties in de mail.

19.35

3.

Openbaar gedeelte
School:

19.40

-

-

-

Taakverdeling MR
Secretaris: Kris Voorzitter: vanuit de ouders
Start schooljaar
Positief terugkijken naar aftrapfeest. Laat
begonnen in het jaar. Het gevoel van druk was
groot bij de leerkrachten. We konden niet zo goed
aangeven waar die druk vandaan kwam. Kritisch
kijken naar waar je wel of geen ja tegen zegt.
Wordt bovenschools naar gekeken. De gouden
weken centraal stellen en daar vooral aandacht
aan besteden.
Informatie naar ouders was duidelijk volgens
ouder. De app draagt bij aan goede
informatievoorziening. Ouder nog niet
meegemaakt dat ze wel de klas in mochten. Is
wel een keer geweest en dat was erg leuk.
Voorbeeld genoemd van verjaardag. Afspraak is
dat ouders wel binnen mogen, maar wel op 1,5
meter afstand.
Directeur neemt dit mee naar collega’s.
Schoolgids
Aantal zaken zijn niet goed in de schoolgids
terecht gekomen, dit wordt nog aangepast.
Uren IB/SB, vakleerkracht gym, extra faciliteiten,
sommige letters vallen half weg, titel en stuk tekst
niet op dezelfde pagina.
Vragen aan S. of zij nog opmerkingen heeft.
Evaluatie informatie begin schooljaar

-

-

Zie punt start schooljaar.
Vervolg continurooster
Evalueren onder de kinderen hoe zij
continurooster ervaren. Vragenlijst voor kinderen
in de bovenbouw. Even kijken of we hier nog iets
mee gaan doen. Onderwerp komt ook terug in de
leerlingenraad, zij bespreken ook pauze en
pauzetijden.
Vervolg PR
Binnen Edu-Ley promofilmpjes laten maken.
Filmpjes waren lang en veel tekst. Filmpjes zijn
nog niet afgemaakt en nog niet op de website of
gedeeld. Vandaag mail gehad over definitieve
versies van de filmpjes.
Dit hebben we op de agenda gezet, samen met
Sabine, omdat we een dalend leerlingenaantal
hebben. Opening Willempoort heeft hier niet bij
geholpen.

Vanuit ouders:

Jaarplanning:
-

Jaarplanning 2021-2022 aftikken
Up to date brengen jaarplanning i.c.m. jaarverslag
van vorig jaar.

Einde openbaar gedeelte MR vergadering
-

Data vaststellen volgende vergaderingen
Woensdag 26 januari
Woensdag 30 maart
Maandag 23 mei
Woensdag 6 juli
Evt. schuiven voor Sabine, dan wel schuiven in
die week als het kan.

4.

In- en uitgaande post
-

5.

Wat speelt er in de groepen?
½: Loopt lekker, twee leerkrachten geopereerd. Spelend leren
meer begonnen. Komt nog reken- en taalhoek.
3: Marloes komt bijna terug van zwangerschapsverlof. Iris ook
weer terug.
4: Loopt goed.
5: Gaat goed, groot lokaal is fijn.
6: Vertrekkende leerkracht. Nog geen reacties. Wel al
nagedacht over plan als er geen reacties komen.

20.45

6.

7.

9.

7: Gaat goed.
8: Nu druk vanwege de toetsen. Gesprek over VO en toetsing
i.c.m. advies. Missen inoefening voor de toetsen.
Communicatie naar ouders en team (nieuwsbrief)

20.50

GMR
Interesse in cursus MR.
Directeur geeft reader aan P. om door te lezen.
Verkiezingen oudergeleding GMR
Rondvraag met aanwezigheid directeur
- Looptijd GMR Marleen stopt en ze wil niet herkiesbaar
worden.
Einde aanwezigheid directeur

21.00

Aantal leden MR
Eerst kijken of we drie-drie kunnen krijgen, daarna optie van 4
leden overwegen.
Rondvraag

Actielijst
Wat
Stukje voor in de nieuwsbrief
Jaarverslag MR
Buigen over statuten
Vragen aan Sabine of ze opmerkingen heeft op
schoolgids + informatie begin schooljaar + vinden
we het noodzakelijk om nog iets te doen met
evaluatie continurooster + PR
Teaminfo GMR/oudergeleding GMR (kijken of er
reacties waren).

Wanneer
Na elke
vergadering
Na elke
vergadering
Voor volgende
vergadering

21.30

Wie
Kris
Kris
Marleen en Kris
Kris

Kris

