Rooms Katholieke Basisschool

"Speel- en Werkhoeve"
Leeuwerik 1, 2411 KR Bodegraven.
Tel. 0172 611608
www.speelenwerkhoeve.nl

Notulen MR vergadering
Datum: 20 januari 2020
Deel 1 – met directie
1.

2.

3.

Actiepunten uit notulen 9 december 2019
Voorzitter MR heeft de voorzitter OR gesproken over de overlast fietsen rond
begin- en eindtijd van school. Op dit moment geen heikel punt. We houden het
in de gaten.
Alle pedagogische medewerkers hebben een BHV en EHBO diploma. Dit is ook
prettig voor de TSO
KiVa ochtend was druk bezocht.
Stagiaires hebben zich voorgesteld in nieuwsbrief.
Mededelingen directie
Catharijne Convent: Groep 4 t/m 8 brengen een bezoek aan het Catharijne
Convent in Utrecht. Dit “uitje” is geregeld door de kerk. De kinderen worden
met de bus opgehaald en weer teruggebracht.
Vrijdag 31 januari gaan een aantal kinderen met de directrice naar de kerk. Hier
is een lezing over moeder Theresa.
Zicht op ontwikkeling: IB en directie volgen een scholing via de Groeiling. We
hebben de afspraken op het gebied van zicht op ontwikkeling vastgelegd en
ontwikkelen een format voor de groepsplannen.
Vandalisme: In de kerstvakantie zijn er drie prullenbakken en de brievenbus
vernield. Er is aangifte gedaan.
KISI: Groep 5,6, 7 en 8 zijn uitgenodigd voor de Kisi musical donderdagochtend
20 februari over talenten als tegenprestatie voor het oefenen in de school.
Jubileum leerkracht: Leerkracht viert haar 25 jarig jubileum in het onderwijs
met het team.
Vakantieregeling voor 2020-2021
Wordt besproken in het team.
Peutergroep: De peutergroep start na de mei vakantie in het oude lokaal van
groep 7. Er vindt een kleine verbouwing plaats. Eerste aanmeldingen zijn al
binnen.
Memo groei/groei TSO
In de nieuwsbrief wordt een oproep gedaan om broertjes en zusjes vast
aan te melden.
Dit punt komt terug op de agenda van 31 maart (met als extra punt
financiën TSO).
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4.

Uitkomsten tevredenheidsonderzoek
Redenen om de school aan te bevelen zijn: Fijne sfeer, breed activiteiten
aanbod, vakbekwaamheid en betrokkenheid van het team en de kwaliteit van
het onderwijs. Ouder MR gaat de tips/opmerkingen bekijken met directie.
Agendapunt 31 maart

5.

Podiumkunst
Agenda punt voor 31 maart.

6.

Speerpunt voor schoolplan opstellen
Waar wil de Speel- en Werkhoeve de komende twee jaren aan werken? De
pitch wordt besproken en wordt nader uitgewerkt.
Komt terug op agenda.

7.

Parro app ( ouder app)
Groepje met 3 enthousiaste ouders (uit de onderbouw) en leerkracht onderbouw
is men bij elkaar geweest. Ouders zijn erg enthousiast over de mogelijkheden en
missen ook wel informatie over activiteiten. Parro hoeft niet op je telefoon kan
ook op de computer. Tijdens de pilot dus niet verplicht.
Volgende afspraken gemaakt:
- Pilot voor 2 maanden voor groep 1 t/m 3
- Nieuwsbrief gewoon via mail tijdens de pilot
- Ook foto’s delen
- Alleen de leerkracht zendt berichten
Evaluatie wordt besproken op vergadering van 25 mei.

8.

Status jaarplan
Het borgen van afspraken gaat voorspoedig.

9.

Rondvraag
- Hoe gaat het met de groepen in de noodlokalen?
Kinderen en leerkrachten zijn enthousiast. Mooie lokalen. Kinderen dragen
sloffen om het gebouw schoon te houden.
- Doen we mee met de Koningsspelen?
Op 17 april zijn de Koningsspelen. Voor de bovenbouw proberen we ’s
middags het zwembad te regelen.
- Bij regen veel wateroverlast op het schoolplein.
Directie geeft opdracht om de putten te controleren.

Deel 2 – zonder directie
1. De Groeiling en GMR
Geen opmerkingen
2.

Ingekomen post/GMR Groeiling
Op de agenda van de GMR staat het onderwerp: fysieke houding van
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kinderen. Een aantal jaren geleden hebben de kinderen hun certificaat zit
met pit gehaald. Hier weer aandacht aan besteden?
3.

Nieuwsflits MR
Geen

4.

Rondvraag
De vergadering van 1 juli wordt verplaatst naar 30 juni.
Op de website veranderen.

Actiepunt

Actienemer

Datum Ingebracht

Status /
Afgehandeld

Besluitenlijst opzetten en
bijhouden.

Secretaris

Gehele schooljaar

blijvend

Volgen tsobso

Allen

22-1-2015

RI&E

Directie

2-7-2019

31 maart

Document Veiligheid
herzien

Directie

Mei 2019

Mei 2021

Groei school/ TSO groei/
Financiën TSO

ouders

December 2019

Agenda 31 maart

Podiumkunst

leerkracht

December 2019

Agenda 31 maart

Tips/ aanbevelingen
tevredenheidsonderzoek

Directie/MRouder

Januari 2020

Agenda 31 maart

Pitch schoolplan

Directie

Januari 2020

Agenda 31 maart

Pilot Parro evaluatie

Directie

Januari 2020

Agenda 25 mei

Besluitenlijst
Begroting 2019 goedgekeurd

November 2018

Akkoord met de uitgangspunten

Maart 2019
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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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