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Opening 19.00u
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verslag:

Notulen vorige vergadering:
De notulen van de vorige vergadering (Die Karin heeft doorgestuurd) zijn nog niet
door iedereen goedgekeurd en staan dus nog niet op de website.
Marco en Mieke geven nog hun goedkeuring voor de vorige notulen. Daarna kan
deze op de website in pdf.
Ook de andere documenten moeten nog worden omgezet in pdf.
Ingekomen post / mededelingen
Geen ingekomen post.
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Huisvesting
Er zijn enkele punten (voetbalveld, fietsenstalling) niet naar behoren geregeld. Heeft
Herman hier nog contact over gehad, wordt dit nog geregeld? Sven neemt hierover
contact op met Herman.
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Schoolse zaken
 Overblijf…reactie vanuit humanitas, hoe gaat het nu, nieuwe aanmeldingen?
De locatiemanager mag hierover geen beslissing nemen. Een andere manager gaat
hierover, dus we hebben hier nog geen antwoord op.
 Gebruik 5 eiken app
De app is al ruim 250 keer gedownload. Hoeveel verschillende ouders daadwerkelijk
de app hebben is niet duidelijk. Omdat niet alle ouders de app hebben blijven
berichten ook over de mail komen, sommige ouders ontvangen de berichten dan
dus dubbel. Vanuit school zijn we bezig om te kijken wat we op welke manier
communiceren.
 Gevolgen/invloed passend onderwijs
Als leerkrachten merken we hier de gevolgen ook van. We krijgen hierbij hulp vanuit
de IB en het zorgteam, dit is een langdurig traject. Om ouders hier meer inzicht in te
geven komt er een stukje in de nieuwsbrief met informatie over passend onderwijs.
Mieke gaat dit vragen aan Margriet of Annemarie.
 Klachtencommissie
Dit punt komt terug op de volgende vergadering.
 Eindtoets groep 8 (entree toets gr7)
De entreetoets wordt in groep 7 niet meer afgenomen. In groep 8 wordt i.p.v. de cito
eindtoets de Iep eindtoets afgenomen.

cbs de vijf eiken - rijen

actie:
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Ri&e/ ziekteverzuim
Dit ligt Herman toe.
Herman niet aanwezig, dit punt komt volgende vergadering terug op de agenda.
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GMR
Bekijk de notulen van de GMR vergadering (bijlage) Zijn hier nog op of
aanmerkingen over?
Bijeenkomst GMR + MR 15 mei. Gaan we hier heen?
Geen opmerkingen over de notulen.
We wachten af wat de invulling is van de avond, of dit voor ons relevant is.
Ouderbetrokkenheid 3.0
In februari is er weer een vergadering met de regiegroep.
In de vorige werkgroep vergadering hebben we besproken welke conclusies en
bevindingen er gekomen zijn uit de vragenlijst over het startgesprek. Vanuit hier
hebben we het format van het startgesprek aangepast. Volgend jaar komt er
weer een startgesprek.
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MR samenstelling 2016-2017
Dit is Karin haar 3e jaar in de MR, het is nog niet bekend of zij in de MR wil
blijven. Er komt sowieso volgend schooljaar een verkiezing onder de
leerkrachten.
Mocht er een nieuwe leerkracht in de MR komen willen we graag dat deze
aanwezig is bij de laatste vergadering van 4 juli.
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Rondvraag

Agenda punten / ACTIELIJST
Oude notulen omzetten in pdf
Contact Herman over dependance voetbalveld en fietsenstalling
Ri&e/ ziekteverzuim volgende vergadering
Stuk nieuwsbrief passend onderwijs
Klachtencommissie volgende vergadering
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Karin/ Amy
Sven
Herman
Mieke
Herman

