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Notulen MR vergadering
Datum: 9 december 2019
Deel 1 – zonder directie
1.

Actiepunten uit notulen 29 oktober 2019
Voorzitter neemt nog contact op met voorzitter OR over overlast fietsen rond
begin- en eindtijd van school.
Voorzitter tekent activiteitenplan.

2.

Mededelingen directie
Groepsbesprekingen: Er is een extra ronde groepsbesprekingen gehouden
door Intern Begeleider en directie over de betrokkenheid en het welbevinden in
de groep. De gesprekken waren zinvol en prettig.
Rondleiding: In de teamvergadering is een fictieve rondleiding gegeven aan
het team. Op deze manier is de visie van de Speel- en Werkhoeve gedeeld
Met deze uitgangspunten gaan we het strategisch beleidsplan in met een focus
op samenwerken.
Afspraken borgen: In de bovenbouw- en teamvergaderingen zijn een aantal
kwaliteitskaarten besproken bijvoorbeeld identiteit, Breder Kijken en zicht op
ontwikkeling. Het is een prettige manier om afspraken vast te leggen en met
elkaar te delen.
Kiva ouderavond: voor de avond waren er onvoldoende aanmeldingen. Op
woensdagochtend 8 januari is er een Kiva bijeenkomst gepland voor de
onderbouw.
Actie: ouders uitnodigen voor de bijeenkomst.
Onderwijsresultaten vorig schooljaar: Tevreden op alle gebieden.

3.

Begroting 2020 en Financiën
Bij toelichting op de begroting, moeten de jaartallen boven de tabel
leerlingaantallen veranderd worden.
Begroting positief advies. Bij bepaalde posten wel rekening houden met
inflatiecorrectie.

4.

Parro
Voorstel voor pilot in de onderbouwgroepen. Groepen 1 t/m 3. Parro (
vooralsnog) te gebruiken voor het sturen van informatie en foto’s. In de
nieuwsbrief komt een oproep voor ouders die mee willen denken over deze app.
Goede communicatie over deze app is belangrijk.
- Wat is het doel?
- Wat is de meerwaarde van de app?
- Wanneer is de pilot geslaagd?
- bevindingen ouders en leerkrachten
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5.

Vragenlijst ouders
In het directie overleg is afgesproken dat alle Groeilingscholen een korte
vragenlijst aan ouders verzenden. Goed aangeven dat ze het moeten
invullen voor hun oudste kind.
Toevoeging vraag 11: Waarom wel of waarom niet?
Er worden nog 2 extra vragen bijgevoegd.
- Hoe tevreden bent u over de overblijf?
- In hoeverre gaat uw kind met plezier naar de overblijf?

6.

BHV/Podiumkunst
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Voorstel was om het podium te draaien. Podium in gymzaal. BHV hoe zit
het met de veiligheid? Hoe snel vindt een evt. ontruiming plaats.
Hebben TSO/BSO medewerkers ook een BHV diploma?
Rondvraag
- Hoe gaan we om met het groeiend aantal kinderen bij de TSO? ( dit
wordt een agendapunt voor januari 2020)
- Kunnen stagiaires zich misschien voorstellen in de nieuwsbrief?
Leerkracht neemt contact op met coördinator stagiaires.
- Huisvesting: Wat is de status op dit moment en hoe gaat de verhuizing
plaatsvinden?

7.

Deel 2 – zonder directie
1. De Groeiling en GMR
Geen opmerkingen
2. Ingekomen post/GMR Groeiling
Geen belangstelling voor MR basiscursus. Iedereen heeft hem gevolgd.
3. Nieuwsflits MR
- MR heeft advies uitgebracht over de begroting.
- Activiteitenplan is getekend
- MR wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!
4. Rondvraag
geen

Actiepunt

Actienemer

Datum Ingebracht

Status /
Afgehandeld

Besluitenlijst opzetten en
bijhouden.

Secretaris

Gehele schooljaar

blijvend
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Volgen tsobso

Allen

22-1-2015

RI&E

Directie

2-7-2019

31 maart

Document Veiligheid
herzien

Directie

Mei 2019

Mei 2021

Podiumkunst/ BHV

allen

December 2019

Agenda januari
2020

Tso groei

ouders

December 2019

Agenda 2020

Voorstellen stagiaires
nieuwsbrief

leerkracht

December 2019

Besluitenlijst
Begroting 2019 goedgekeurd

November 2018

Akkoord met de uitgangspunten
van het formatieplan

Maart 2019

Geen noodzaak om schooltijden
aan te passen

Maart 2019

Document veiligheidsbeleid

Mei 2019

Document burgerschap

Mei 2019

Document kwaliteit

Mei 2019

Schoolgids, jaarplan en
jaarverslag goedgekeurd

Juli 2019

Activiteitenplan vastgesteld

Oktober 2019

Activiteitenplan getekend

December 2019

Begroting 2020 goedgekeurd

December 2019
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