Notulen MR vergadering 25-09-2017
Aanwezig: Brigit, Esma, Angelos, Ingrid, Irma, Rebecca, Marielle
1 Irma en Rebecca zijn nieuw in de MR (leerkrachtengeleding) en stellen zich voor.
2 De notulen van 20 juni mag op de website gezet worden. Fred zal Angelos, Esma, Rebecca
en Irma nog koppelen aan de MR. Ingrid zal dit vragen. De MR verkiezingenbrief kan
verstuurd worden (goedgekeurd). Brigit
3 Binnengekomen post
 3 cursussen; MR start, MRbasis, MR begroting. Aangeven als je interesse hebt.
 Vraag van ouders: wat kunnen we doen aan de vervuiling van het plein/gympleintje?
Brigit vraag deze ouders om mee te gaan naar de wijkwethouderom duidelijkheid te
krijgen over het onderhoud rond om de school en gymzaal.
4 mededelingen vanuit de directie:
 Er is een nieuwe website. Het kopje MR notulen aanmaken. Ingrid
 Er is overleg met het wijkbureau; zij zijn welwillend, maar kunnen weinig. Alle
incidenten melden. Ingrid vraagt dit in de nieuwsbrief aan alle ouders. Brigit kaart,
als ze naar de wijkwethouder gaan, ook de ligging van het fietspad aan.
5/7GMR is volgende week. De brief over de bureaucratische manier van zaken omtrent de
aanvraag van de arrangementen vanuit het samenwerkingsverband, zal Brigit versturen naar
de GMR. Brief is goedgekeurd door allen. Dit zal waarschijnlijk nog niet op de agenda staan.
6 Analyse resultaten 2016-2017
Dit jaar moeten we als school zelf onze normen gaan maken.
We hebben meer vrijheid in de keuze van toetsen gekregen. Verder gaan bepalen welke
toetsen we willen (begrijpend lezen).
Route 8 spreekt de kinderen op onze school heel goed aan. Dit meet de zone van de naaste
ontwikkeling. Dat doet Cito niet. Nu hopen dat er ook een Route 7 en Route 6 komt…
Bij school op de kaart is het prettig dat je zelf als school je eigen uitleg mag weergeven.
We doen het goed en we weten waar we aan moeten werken.
8 planning jaarplan: Het bestuur heeft in november bestuursgesprekken met de inspectie,
inspectiebezoeken aan scholen volgen daarna.
9 onderwerpen en dat MR:
 Om de beurt de notulen maken (leerkrachten).
 Jaarverslag maakt Brigit.
 Mr datum naar 23 mei ivm Pinksteren.

