Agenda MR ’t Slingertouw
Aan:

Anique, Bianca, Bart, Charissa, Daniëlle, Gijsje, Ivo, Koen,
Maaike,Marian, Robert, Sultan
afwezig
Nermin
Onderwerp: MR-vergadering d.d. 14 november 2017
1. Opening
1. Welkom
2. Ingekomen stukken
1 brief over de verkeerssituatie. Koen onderneemt actie

-

3. GMR (Ivo)
Kwaliteitsindicatoren komen een volgende vergadering op terug

4. AC (Charissa)
Alles loopt goed. Twee derde van de ouders heeft inmiddels betaald. Voor de volgende
activiteit krijgen ouders persoonlijk een brief.

-

5. Mededelingen directie e/o team
Gijsje gaat naar 2 andere school om daar te werken als IB-er en 2 scholen te
begeleiden bij een fusie in het management.
Els gaat met vervroegd pensioen
Paul is geopereerd en tot aan de kerstperiode komt Jacques.
We hebben op beide locaties een golden wall. Voor de voortgangsgesprekken heeft
iedereen 2 gouden lijstjes gekregen die gevuld worden met je gouden stip.
Op 5 december wordt bekend gemaakt of 12 december gestaakt gaat worden.
Eind november komt het rapport of het dek van Waterrijk geheel of helemaal
gerepareerd gaat worden. Kostenverdeling loopt. School is nu droog en de
inbreiding loopt.

6.

Schoolbegroting (Ivo)
Binnen de SKPO is er een begrotingscyclus die 36 scholen
betreft.
Deel 1 zijn alle scholen bij elkaar.
Deel 2 Boven schoolse begroting waar alle scholen 8 tot 10 %
voor afdragen. De schoolbegroting staat op het einde van deze
maand gepland.
Komen we de volgende vergadering op terug.
2. Ouder vertelt over werk
MR ouder vertelt over zijn/haar werk? Wat kan school hiervan leren? (Anique)
Anique heeft een geweldige presentatie gehouden over haar werk bij Deloitte. (Ze verzorgen
adviezen op allerlei gebied en accountancy) Visie/missie Make an impact that matters.
Ze zijn gevestigd over de hele wereld en hebben zelfs een interne university om opleidingen te
verzorgen. In Nederland alleen een omzet van 800 miljoen met in mei nog 5000 werknemers en
nu al 6000. Anique is 14 jaar consultant geweest advies verkoop en marketingprocessen. Nu
intern adviseur CRM manager en marketing manager.
Ze is pas naar een concres geweest in Amerika waar ze een interview met Michelle Obama
heeft bijgewoond.
To be achange maker first change yourself.
Punten die naar voren kwamen:

- Make kids grow up as thinkers
- Train and educate children to handle the issues of today
- Bring new tools and technologies to all schools
- Bring creativity from companies to children and schools
- Girls learn differently than boys. Need to communicate that.
Zijn ook punten die herkenbaar zijn op ‘t Slingertouw
Wat kan het ’t Slingertouw leren van Deloitte?
Innovatief zijn en bezig zijn met thema’s waar Deloitte mee bezig is.
Week van het geld 9 12-16 maart) Hacklab for kids en innovation zijn onderdelen waar
Deloitte aan meewerkt.
Volgende keer is Ivo aan de beurt om te vertellen over zijn werk.
3. Situatie Waterrijk
(20:30 – 20.40)
Laatste stand van zaken (Robert/Koen)
Eind november komt het rapport of het dek van Waterrijk geheel of gedeeltelijk gerepareerd
gaat worden. Kostenverdeling loopt. School is nu droog en de inbreiding loopt.
4. Onderwijskundig onderwerp
(20:50 – 21:00)
1. Kwaliteitszorg GMR (directie en Ivo)
Komen we de volgende vergadering op terug
5. Ouder/kind-onderwerpen
(21:00 – 21:10)
1. Vervolg traject Facebook (Robert)
Collega’s buigen zich over het juridische stuk van FB. Het past wel bij het
wereldburgerschap en moderne sociale media van nu. Wel/niet FB privacy in acht
nemen. Een terugkerend onderwerp op de agenda hoe we hiermee omgaan als school.
Anique kan meedenken over facebook ivm haar ervaringen over dit onderwerp.
(21.05 – 21:15)

6. Pauze

7. Onderwijskundige onderwerp
(21:15– 21:50)
1. Leerpleinen
Gijsje presenteert de plattegrond van de architect. Ieder denkt mee en stelt vragen.
8. Overige onderwerpen
(21:50 – 21:52)
Onderwerpen voor de volgende vergadering bepalen.
(bv. internationalisering, kijkkwartier, vaderbetrokkenheid, wereldburgerschap, schoolgids)
9. Rondvraag
-

(21:52 – 22:00)

Nieuwe agendapunten: FB, kwaliteitsindicatoren, begroting, presentative Ivo
Nermin jij zou nog een zin aanpassen in de notulen. Zou je dit willen doen en de
notulen aan ons door kunnen sturen?
Robert plaatst de notulen op de site.
Ivo en Bianca maken een jaarverslag
Verslag kascontrole is gedaan
Wie wil er als ouder meednken om hoe we groep 7/8 volgend jaar toch op Grasland
kunnen huisvesten? Doorgeven aan Sultan. ( Ivo heft zich al aangemeld)
Er word teen vervanger gezocht voor Gijsje

