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Nr.
1

Onderwerp
Opening, agenda en mededelingen
 We houden eerst een voorstelrondje om Wilma kennis te laten maken met
de ouderleden. Wilma wil van de MR graag horen wat de verwachting en de
werkwijze is. Afhankelijk hiervan zal ze gaan kijken wat haar bijdrage aan het
functioneren van de MR zal/kan zijn en hoe ze dit vorm gaat geven.
 Combinatie fotograaf gym werd door een aantal ouders niet als prettig
ervaren. Kan dit in het team besproken worden.

2

Notulen vergadering 27-06-2016 en actielijst
 Goedgekeurd

3

Ingekomen post
 Geen ingekomen post.

4

Nieuws van de directie
 Nascholingsplan. Er is voor de individuele leerkracht voldoende ruimte om
zich bij te laten scholen. Er wordt voldoende bijgeschoold. Het teamplaatje,
waar wil de school naar toe is hier niet heel duidelijk uit te halen. De MR
adviseert het team om de speerpunten van de bijscholing duidelijker te
formuleren.

5.

Ouderenquête/oudertevredenheid
 De lengte van de ouderenquête is een aandachtspunt. Enquêtes die niet
volledig zijn ingevuld worden niet meegenomen naar het eindresultaat.
 De enquête zal door de directie worden vorm gegeven en aan de ouders
worden gemaild.
 De MR ziet een aantal items graag in de enquête verwerkt mee. Dit zijn de
volgende items: Ik vind het belangrijk dat de school mij informeert over de
sociaal-emotionele ontwikkeling van mijn kind, ik weet wat het
leerlingvolgsysteem inhoudt, de rapporten geven duidelijke informatie
omtrent het niveau van mijn kind, het 10-minuten gesprek geeft mij
voldoende informatie over het gedrag en de prestaties van mijn kind, de
school biedt voldoende gelegenheid om mij over de leervorderingen en
ontwikkeling van mijn kind te informeren, de info houdt mij goed op de

Actie



hoogte van wat er op school gebeurt, ik vind op de website de informatie die
ik zoek, de school geeft goede adviezen met betrekking tot de hulp die je als
ouder kunt geven, de leerkracht is gemakkelijk te benaderen, ik heb als ouder
voldoende inzicht in de visie van de school.
De directie kan kijken of ze deze punten in de definitieve enquête mee
kunnen nemen.
Wilma

Wilma zal de uiteindelijke enquête naar ons terugkoppelen
6.

Jaarplan 2016-2017
De vergadering van 21-12-16 wordt verzet naar 18-01-16
De vergadering van 15-02-17 wordt verzet naar 8-03-17

In het jaarplan wordt de planning bij het onderdeel nascholingsplan verzet.
Dat wordt in mei voorbereiden en in juni goedkeuren.

7.

8.

Speerpunten jaarplan
 Continu rooster
 Doorontwikkeling volgen en evalueren
 Hoe zorgen we ervoor dat de MR een klankbord wordt voor alle ouders.
Nieuws uit:
 GMR, F&F, P&O De rol van Laura gaat waarschijnlijk door Rianne worden
overgenomen. In welke commissie of hoedanigheid is afhankelijk van de
nieuwe opzet van de GMR.
 Ouderraad Katelijne Post treedt dit jaar af als voorzitter.
 Sponsorcommissie
Geen nieuws
Rondvraag en sluiting
 Laura gaat haar GMR info

Notulen gemaakt door: André Klarenbeek

Actielijst schooljaar 2016-2017
1.

Datum
19-03-15
18-02-16

actie
Ontwikkelingen rondom topstructuur in de
gaten houden. Bespreken bij nieuwe
ontwikkelingen.

houder
Laura

status
Ontw.
volgen

13-04-16
2.

10-06-15

3.

14-10-15

Structuur van de GMR wordt komend jaar
onder de loep genomen. Verschillende scholen
hadden moeite met het tempo van de
doorontwikkeling. De communicatie en de
voorbereiding op dit soort zaken moet beter
en helderder.
Navragen bij GMR hoe MR-en inzicht krijgen in
wat er door GMR is goedgekeurd.
In verband met het invoeren van het vijfAndré
gelijke-dagen model in het leerkrachtenteam
de discussie stimuleren over wat er gewenst is
ten aanzien van pauzes ed.
Contact zoeken/houden met ouderraad en
Patrick
sponsorcommissie

Besluitenlijst 2016-2017
1

21-09-2016

Nascholingsplan is goedgekeurd.

Info stukje schrijven
oktober
november
december
januari
februari

Andre
Jan-Willem
Laura
Kelly
Rianne

maart
april
mei
juni

Volgende vergadering: woensdag 23 november.

Patrick
André
Jan-Willem
Laura

