Notulen MR-vergadering 25 januari 2019
Aanwezig: Amber, Anja, Carlinke, Miranda, Zwanet
Afwezig: Carl
1. Agenda wordt goedgekeurd met als toevoging de klassenindeling voor komend
schooljaar aan te kaarten onder de WVTTK.
2. Notulen ongewijzigd geaccepteerd
3. GMR agenda doorgelopen, geen bijzondere toevoegingen vanuit ons. Carlinke zal de
nodige uitkomsten uit de vergadering met de MR delen.
4. MR verkiezingen, oudergeleding blijft vooralsnog. Anja stopt, Zwanet en Miranda
blijven. Anja zal aan het team kenbaar maken dat per volgend schooljaar haar plek
beschikbaar is.
5. Zichtbaarheid MR: Foto met stukje op website staat er. Agenda en notulen staan op
de website. Wat kunnen we nog meer doen? Eigen blokje in de nieuwsbrief met
nieuws uit de MR. Foto en stukje van website printen en ophangen in de hal van de
school.
6. Schooltuinen; last minute kon het toch niet doorgaan vanwege juridische bezwaren.
Brief hierover is eruit, geen bezwaren tot nu toe ontvangen. Vanuit de duurzaamheid
groep zijn ze nog steeds bezig te kijken hoe we natuuronderwijs in de vorm van een
stukje tuin in het Sarphatipark op een bepaalde manier vorm kunnen geven.
7. Schoolkassa; dingen misgegaan, erg jammer. Leerpunt: indien vertraagd, nogmaals
uitleg mail sturen voordat de schoolkassa mail eruit gaat. Wanneer ouderbijdrage
vraag komt, eerst aankondiging vanuit school.
8. WVTTK: Klassenindeling komend jaar; ouders kinderen in groep 7 uit 7/8 hebben
maken zich nu zorgen hoe gaat dit volgend jaar. Ervaring 7/8 is geen ideale combi te
veel verschil in jaarplanning en leeftijd social gezien. Wens vanuit ouders is twee
klassen groep 8. MR ziet dat dit problemen kan veroorzaken op formatie gebied.
Vraag aan Tim, men maakt zich nu al zorgen over hoe volgend jaar eruit gaat zien.
Kunnen we daar nu al over nadenken en deze ouders meenemen in het proces. MR
adviseert erover te denken hier een strategische beleidskeuze over te maken en mee
te nemen in het schoolplan. MR voegt zich bij de mening van de ouders dat groep 8 in
principe geen combi moet zijn. Denk hierbij ook na over hoe je een combiklas naast
niet combiklas indeelt.
9. Rondvraag; geen opmerkingen
Actiepunten:

CJ: Update strategisch beleidsplan GMR delen met MR en financieel beleidsplan
AS: maakt kenbaar in team dat er een plek komt in MR, zodat geïnteresseerden zich kenbaar
kunnen maken bij Tim.
AvS: Anoeska benaderen voor nieuwsbrief schema en vraag vast kopje MR in nieuwsbrief
AvS & CJ: mail aankondiging ouderbijdrage
CJ: stukje website en foto printen en ophangen
CJ: Tim checken wanneer ouderbijdrage gevraagd wordt.
CJ: bespreekt punten uitvergadering met Tim

