Agenda MR vergadering

Datum bespreking: 18-09-2018
Plaats bespreking: Rijen

Opgesteld door: Karin Leeggangers en Amy van Beers

Aanwezig: Herman, Claudia, Joris, Ton, Sven, Afwezig :
Karin, Amy

Punt. verslag:
:
1
Opening 19.00u
Herman is er vandaag bij van 20.00u-21.00u
Ouderraad sluit om 19.30u aan.
2
Uit de vorige notulen:

actie
:

Hyperlink naar PCPO in tekst MR website +
afkorting MR bij kopje medezeggenschapsraad +vernieuwde tekst
Visie/ Missie MR herzien/ herschrijven in jaarplanning opnemen

Karin
Karin/ Amy

Tekst app en schoolkalender
Tekst laten opnemen in de app en schoolkalender
Verkeersveiligheid opnemen in de jaarplanning

Joris
Karin
Karin/Amy

3

Jaarverslag MR 2017-2018
Het jaarverslag wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

4

Inventariseren scholingsbehoefte MR
Geen behoeften aan scholing.

5

GMR
In de bijlage de agenda van de GMR vergadering. De notulen hebben we nog niet
ontvangen.
De GMR zoekt een nieuw lid, zie bijlage brief.
Geen van de MR ouders wil doorschuiven naar de GMR.
De brief mag worden verstuurd naar de ouders van school.
Profilering MR evalueren. Is het zo voldoende? Nieuwe ideeën?
Mieke leverde de tekst aan voor in de nieuwsbrief, wie wil dit overnemen?
Joris neemt deze taak over.
Wanneer mogelijk zal een van de ouders van de MR aanwezig zijn bij de ouderkamer(s)
om als aanspreekpunt te fungeren.

6

7

Oudertevredenheidsonderzoek?
Afgelopen schooljaar is er een oudertevredenheidsonderzoek geweest, dus niet jaar niet.

8

Ouderenquête schooltijden

Sven heeft dit toegelicht.
De ouders en de leerkrachten hebben een enquête ingevuld. Vanuit de ouders hebben
we slechts 51% respons gekregen. Hierdoor is het onderzoek niet representatief genoeg
om hier een conclusie uit te trekken.
Joris zal dit terugkoppelen in de nieuwsbrief. Over +/- 5 jaar gaan we hier nogmaals naar
kijken. De school gaat zich de aankomende jaren meer verdiepen in de mogelijkheden.
Vanuit de leerkrachten hebben we 89,7% respons gekregen, hieruit is niet echt een
conclusie te trekken. De meningen over de schooltijden zijn verdeeld.
9

Verkeersveiligheid rondom school
Inrichting 30-zone Rijen Noord-West, Joris en Ton zijn hier mee bezig. Er wordt een
verkeerscommissie opgericht namens bewoners van de wijk. Namens school zijn Joris en
Ton de spreekbuis.
De verkeerscommissie van school is hier over ingelicht door Claudia. Het is belangrijk dat
er namens school iemand in die verkeerscommissie komt, om ons als school te laten
horen, zodat de route naar school voor de kinderen veilig wordt.

10

Samenwerking Humanitas
Herman heeft dit toegelicht. De inhoudelijke samenwerking is 2 jaar geleden intensief
opgezet. Dit met als doel de taalachterstand in de gemeente aan te pakken. We zitten nu
bij elkaar in het gebouw, dit biedt meer mogelijkheden. Het speerpunt van PCPO is IKC,
Corina is de projectleider voor het IKC verhaal.

11

Sportonderzoek Ton
Ton heeft een plan naar Claudia gestuurd.
Deze wordt meegestuurd met de volgende agenda en besproken.
Kinderstralen
Hoe loopt het?
Dit punt komt terug op de volgende vergadering.
Begroting ouderraad
We hebben samen de gespecificeerde begroting bekeken en besproken.

12

13

14

Rondvraag
Vergadering 11 december is verzet naar 8 januari vanwege de informatie avond over het
voortgezet onderwijs in De Boodschap.
Inspectie? De inspectie komt voortaan niet meer in de klassen maar bij de directie.
Agenda punten / ACTIELIJST
App moeten worden aangepast met de juiste tekst en leden
Amy
Visie/ Missie MR herzien/ herschrijven in jaarplanning opnemen
Karin/ Amy
GMR nieuw lid, brief sturen vanuit de directie
Joris schrijft de stukjes voor de nieuwsbrief
Website fout ouderbetrokkenheid 2019?
Terugkoppeling nieuwsbrief ouderenquête
Opmerkingen schooltijdenonderzoek op de volgende vergadering
Kinderstralen? Hoe loopt het? Volgende vergadering
Sportplan Ton volgende vergadering
Sportplan Ton doorsturen

Sven
Joris
Karin
Joris
Karin
Karin
Karin
Claudia

Daan uitnodigen volgende vergadering

Amy

