Notulen
Notulen MR-vergadering OBS De Wilgenstam
dinsdag 26 maart 2019 19:45 Meidoornsingel

Aanwezig oudergeleding: Niels, Kristel , Judith, Sander
Afwezig oudergeleding: geen
Aanwezig personeelsgeleding: Ingrid en Sonja
Afwezig personeelsgeleding: Donna en Asia
Aanwezig: directeur Jeanine van Barneveld
__________________________________________________________________________________

●

Agenda

●

Vaststellen notulen vergadering 19 februari 2019

●

Mededelingen Jeanine
●

Stand van zaken directievoering/personeelszaken

●

Stand van zaken huisvesting/schoolplein

●

Terugkoppeling enquête evaluatie continurooster

●

Vraag ouder over enquête continurooster (zie bijgevoegde mail)

●

Smartborden

●

Terugkoppeling leerling tevredenheid groepen 6 t/m 8

●

Bespreken tussenopbrengsten (Jeanine)

●

Stand van zaken normjaartaak

●

Rondvraag

Ad 1.
Agenda
goedgekeurd
Ad 2.
Vaststellen notulen 19 februari 2019
Goed gekeurd.

Ad 3.
Mededelingen Jeanine.
-

Het team wordt uitgenodigd voor het werkverdelingsplan.
Er wordt op dit moment gekeken naar de huisvesting voor de Wilgenstam m.b.t. het jaar
2020/2021

Ad 4.
Terugkoppeling enquête evaluatie continurooster
Er zijn 116 reacties binnengekomen. De verbeterpunten worden besproken in het team. Er zal in de
nieuwsbrief een terugkoppeling komen.
Ad 5.
Vraag ouder over enquête continurooster (zie bijgevoegde mail)
Sander zorgt voor een terugkoppeling vanuit de MR.
Ad 6.
Smartborden
De school heeft subsidie gekregen om in alle groepen touchscreens te plaatsen.
Ad 7.
Terugkoppeling leerling tevredenheid groepen 6 t/m 8
Het algemene resultaat is positief. Er komt een score uit van 8.1. Het komt terug in de nieuwsbrief.
Voor de rest zal het team zich buigen over de verbeterpunten.
Ad 8.
Bespreken tussenopbrengsten (Jeanine)
De school heeft goed in beeld waar de positieve en negatieve opbrengsten zitten. Ze gaan hiermee
aan de slag.

Ad.9
Stand van zaken normjaartaak
Hier wordt aan gewerkt.
Ad.10
Rondvraag
Ingrid: Kan ik het jaarverslag van de MR krijgen om op de website te zetten? Jeanine stuurt deze
door.

Notulen gemaakt door:
Sonja van der Klugt
Volgende vergadering op dinsdag 7 mei om 19.45 uur.

