Notulen MR ‘t Slingertouw
Aan:

Anique, Maaike, Sanne, Gijsje, Danielle, Bianca, Kees, Ivo,
Leon en Erna
CC:
Robert, Sultan, Marian
Van:
Leon/Herman
Onderwerp: MR-vergadering d.d. 21 januari 2016
Tijd:
20.00-22.00 uur
Locatie:
Teamkamer 1e etage
Notulist:
Ivo

1. Opening
1.1.
Mededelingen
1.1.1.
GMR [Ivo]
- Bovenschoolse begroting 2016 besproken en goedgekeurd.
- Scholenbegroting 2016 besproken.
- Interactieve uitwisseling over schooltijden, continurooster en vakantierooster.
1.1.2.
AC [Sanne]
- Grootste gedeelte vrijwillige bijdragen al binnen. Herinneringen worden ook in Engels
opgesteld.
- Kees neemt contact op met Ricardo om samen met Ivo een datum voor de
kascontrole te plannen.
1.1.3.
Directie [Robert, Marian, Sultan]
- IB’er Kelly is begonnen op de Reis van Brandaan, nieuwe IB’er Kim is inmiddels
begonnen.
- Bouwcoordinatoren hebben een cursus flitsbezoeken gevolgd en brengen dit
momenteel in de praktijk. Een flitsbezoek is een bezoek van drie minuten in de klas
om daarna aan de hand van een vijftal vragen met de leerkracht in gesprek te gaan
over het onderwijs in de klas.
- Begin april wordt op locatie Grasland weer een instroomgroep gestart in het leeg
staande lokaal bij de kleuters.
- Gezien het steeds groter wordende internationale karakter van de wijk Meerhoven
wordt er actief gekeken naar de mogelijkheden en kansen om de school International
Friendly te maken.
2. Onderwijskundige onderwerpen
2.1.
Missie/visie
Geen bijzonderheden.
2.2.
Uit de gespreksonderwerpen MR: afschaffen voorkeursbriefjes.
Bij splitsing van groepen, met name in de bovenbouw, wordt leerlingen de mogelijkheid
gegeven om mee te denken over de verdeling door het aangeven van enkele
voorkeursnamen. Achterliggende gedachte is dat zij hiermee zeggenschap in het proces
hebben en actief mee mogen denken. Om “teleurstelling” te voorkomen is het belangrijk dat
er over het proces goed gecommuniceerd wordt met leerlingen en ouders.
3. Ouder/kind-onderwerpen
3.1 Communicatie. Uit de rondvraag van vorige vergadering door Ivo.
Blijft voortdurend onder de aandacht. Inmiddels is er middels de app een bericht verstuurd
hoe, wat en op welke manier zaken gecommuniceerd worden. Website en app vormen hier

het belangrijkste kanaal in. Communicatie vindt zoveel als mogelijk digitaal plaats maar in
uitzonderlijke gevallen wordt bewust gekozen voor een papieren briefje mee naar huis.
3.2 Korein/Spil. Wat is er de afgelopen tijd gebeurd.
Samenwerking verloopt goed en prettig. Peuters van Korein gaan ook regelmatig echt in de
school kijken om de overstap straks zo klein en fijn mogelijk te maken.
3.3 Ouderinformatieavond 23 maart.
Wordt een leuke avond op SPIL niveau. Vindt plaats op locatie Waterrijk. Een 9-tal
workshops worden voorbereid waarop ouders kunnen inschrijven. Doelstelling is ouders een
kijkje te geven in wat er op school gebeurt en wat de laatste ontwikkelingen zijn.
Belangstelling wordt digitaal gepeild. Leon, Anique, Ivo en Sultan houden contact over
voortgang. Sultan geeft aan als er hulp gewenst is bij de verdere voorbereidingen.
4. Financiële onderwerpen
4.1
Situatie Waterrijk
Er wordt hard gewerkt aan de integrale oplossing van bouwtechnische problemen van de
locatie Waterrijk en huisvesting (inbreiding en uitbreiding) voor de toekomstige
leerlingenaantallen. Hierin worden beide locaties meegenomen. Bestuur en gemeente zijn
hier steeds nauw bij betrokken en mr is hierover bijgepraat. Hier zit voldoende voortgang in.
5. Personele onderwerpen
- Formatieproces voor volgend schooljaar is reeds oriënterend gestart.
- Concept vakantierooster is door Marian uitgedeeld. Opmerkingen/suggesties mr leden
zijn welkom.
6. Rondvraag
Geen bijzonderheden

