MR-vergadering
Datum: 19 februari
Locatie: De Schatkist
Aanvang: 19.30 uur.
Aanwezig: Daniëlle, Tanja, Ilona, Huub, Monique, Eefje, Jessy


Actiepunten vanuit vorige MR-vergaderingen

Actie
Navraag watertaps gemeente
Gezonde school regelmatig
evaluaren en vervolgens
kleine vervolgstap zetten
Mapjes open dag klaarmaken
Aanschrijven weekbladen
rondom open dag
Opstellen vragenlijst
continurooster +
informatievoorziening ouders
Vragenlijst continurooster
naar ouders (digitaal)

Door
Huub
MR

Wanneer
Nov./Dec.
Maart

Afgerond
Nee
Ja

Monique/Ans
Jessy

December
December

Ja
Ja

Daniëlle

November

Ja

Daniëlle

Januari

Ja

1.Opening
2.Notulen vorige vergadering
Geen bijzonderheden
3.Open Dag
Goed bezocht. Prettig ervaren dat er mensen vrij geroosterd zijn om nieuwelingen rond te leiden.
Goede organisatie.
4. Punten vanuit het MR jaarplan:
Doelen en aandachtspunten:
Dit schooljaar hebben we n.a.v. de ouderpeiling vorig schooljaar 2 vervolgacties opgepakt: peiling
continurooster en gezonde school. In april kiezen we twee nieuwe punten vanuit deze enquête waar
we volgend schooljaar mee aan de slag gaan.
-Peiling continurooster: Uitslag bekend. Geen draagvlak voor continurooster. Dit moet
gecommuniceerd worden in het journaaltje.

-Vaststellen concept begroting: Bekeken en goedgekeurd. Eventueel nieuwe taalmethode nog
opnemen.
-Voortgang Schoolplan: besproken.
Werkgroep theaterfestijn formeren. Daniëlle wil eventueel deelnemen aan de werkgroep. (in
samenwerking met de harmonie en schutterij?)
Datum prikken.
5. Activiteiten ouderraad ipv fancyfair
Bingo en sponsorloop zijn geopperd om meer geld binnen te halen.
Ilona informeert naar stand van zaken bij OR.
6. Wat ter tafel komt
- 19 maart 19.45-21.30 Thema avond op de Schatkist
- Is het de moeite waard om de resultaten schoolbreed van Cito LOVS te bespreken in de MR en te
delen in het journaaltje? Samen kunnen we bekijken of er aandachtspunten zijn waar we als school
mee aan de slag kunnen. Monique en Huub bespreken dit met de KO-er.
- De OR ontvangt geen notulen meer van MR en omgekeerd ook niet. De secretaris zorgt dat de
voorzitter de notulen toegestuurd krijgt.
- Is het de moeite waard om een facebookpagina aan te maken voor de Schatkist? Handig om
mensen te informeren bijv m.b.t. de open dag. Huub informeert bij Mart Kuijpers.
- 7 maart open dag voor alle ouders van kinderen die op school zitten. Daniëlle is aanwezig namens
de MR.

Actiepunten: (ook aanbevolen punten vanuit bestuur worden hieronder vermeld)

Actie
In journaaltje vermelden dat er
geen draagvlak is voor
continuerooster.
Twee punten uitkiezen n.a.v. de
ouderpeiling voor volgend
schooljaar.
In het journaaltje communiceren
dat we blij zijn dat het fruit eten
goed is opgepakt.
Stukje toevoegen aan de
schoolgids over gezonde
school. 5 minuten fruit eten
werpt zijn vruchten af.
Werkgroep theaterfestijn
formeren.
Informeren stand van zaken
activiteiten ipv fancyfair OR

Door
Eefje/Ans

Wanneer
Februari

Afgerond
Ja

Allen

23 april

Nee

Eefje/Ans

Februari

Ja

Monique/Huub Mei

Nee

Eefje

Februari / maart

Nee

Ilona

Februari / maart

Nee

Informatie over thema avond in
journaaltje
Met Monique v/d Reek
bespreken of en hoe we de
resultaten
schoolbreed/clusterbreed willen
communiceren met ouders en
MR.
Notulen MR doorsturen naar
voorzitter OR.
Informeren naar
facebookpagina bij Mart

Huub/Ans

Februari

Nee

Huub/Monique Februari / Maart /
April

Nee

Jessy

Februari

Nee

Huub

Februari

Nee

