Notulen MR vergadering

Datum bespreking: 30-10-2018
Plaats bespreking: Rijen

Opgesteld door: Karin Leeggangers

Aanwezig: Amy, Sven, Daan, Herman, Claudia, Afwezig :
Ton, Joris, Karin
Punt.: verslag:
1
Opening 19.00u
Herman schuift aan om 19.00u.
Speciaal welkom aan Daan, die vandaag een avond mee komt kijken bij deze MR
vergadering.
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Vorige notulen:
App moeten worden aangepast met de juiste tekst en leden.
Ton mag nog op de foto, zodat deze ook op de website en in de app kan.
Claudia bekijkt de app en stuurt opmerkingen door aan Amy.
GMR nieuw lid, brief sturen vanuit de directie.
Ton neemt zitting in de GMR als ouder-lid vanuit het cluster De Vijf Eiken-De Anspach.
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actie:

Amy
Claudia
Sven

Jaarplannen
Herman
• Jaarplan 2017-2018
Welke doelen zijn gehaald? Document is opgesteld door Evelien, Herman stuurt dit
door, licht dit toe.
• Toelichting van het nieuwe jaarplan (2018-2019) door Herman. Het officiële
document is nog niet compleet, dus is toegelicht a.d.h.v. aantekeningen.
Belangrijk is het om de Vijf Eiken te blijven ontwikkelen.
Aandachtsgebieden voor 2018-2023
- Duurzame schoolontwikkeling
- Afstemming onderwijsaanbod
- Toekomstgericht onderwijs
Dit alles wordt nog in een officieel document verder uitgewerkt en wordt t.z.t. aan
ons verstrekt.
Toelichting project 21
Bij geschiedenis les 3 gaan de kinderen in de groepen 5 t/m 8, met creatieve
werkkaarten aan de slag. Ze werken hiermee aan de doelen, maar op een andere
manier. Dit is uitgewerkt in de mappen project 21 door Sven vorig schooljaar. Er zijn
ongeveer 20 werkkaarten waaruit de kinderen kunnen kiezen. Er is ook een werkkaart
waarmee kinderen rustig kunnen werken in het werkboek, zodat er voor ieder kind
een werkwijze is, die hen aanspreekt en bij hen past.
Visie/ missie MR
Claudia
Huidige visie en missie MR bespreken.
Joris
https://www.bsdevijfeiken.nl/voor-ouders/mr/
We willen deze herschrijven/ herzien.
Claudia en Joris bekijken deze, wordt per mail gecorrespondeerd.
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Jaarverslag MR 2017-2018
Zie bijlage. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. PDF kan op de website.
GMR
De notulen die we krijgen vanuit de GMR blijven vaag en weinig zeggend. We hopen
dat we wat meer duidelijkheid krijgen nu Ton ook gaat plaatsnemen in de MR.
Sportonderzoek Ton
Te vinden in de bijlage. We hebben de notitie “Plezier in bewegen, een oproep tot
dagelijks twee keer een half sporten en bewegen in het onderwijs.”
Wij als MR vinden dit heel interessant.
We denken dat het handig is om het eerst zelf te bekijken. We nemen dit op in de
teamvergadering van 6 november. Het artikel wordt meegestuurd als bijlage bij de
agenda. Terugkoppeling volgt op de volgende MR vergadering.
Kinderstralen
Hoe loopt het?
Daan heeft een gesprek gehad met Kinderstralen. Er komt een nieuwe
locatiecoördinator vanuit Kinderstralen. Zij start vanaf 1 november. Een pedagogisch
medewerker komt op school de locatiecoördinatoren en leidsters begeleiden en
opleiden.
Er volgt communicatie vanuit Kinderstralen om ouders in te lichten over de
veranderingen.
Ouderbetrokkenheid
Hoe verloopt dit nu verder? Dit is toegelicht door Amy en Daan.
Aandacht voor de viering van Ouderbetrokkenheid tijdens en voorafgaand aan het
eerstvolgende Vijf Eiken theater en naderhand een moment voor samenzijn met de
ouders onder het genot van een hapje (gemaakt door de leerlingen). Er is aandacht
voor de kernwaarden.
Ook met kerst wil de school ouders dit jaar in de school halen voor een hapje en een
drankje.
Er wordt veel nagedacht over hoe de school ouders kunnen betrekken bij de school
en betrokken te houden/ krijgen bij de school. Er wordt bekeken hoe er meer
ontmoetingsmomenten tussen ouders kunnen plaatsvinden met name in de
onderbouw.
Schooltijdenonderzoek
We bespreken de opmerkingen. Dit schuift door naar de volgende vergadering.
Nieuwsbrief
Wat willen we in de volgende nieuwsbrief zetten?
Stuk m.b.t. het schooltijdenonderzoek.
Agenda punten / ACTIELIJST
Nieuwe zorgteam op de agenda voor 8-1-2019
App bekijken, doorgeven, aanpassen
Terugkoppeling Plezier in beweging (dagelijks bewegen in het onderwijs) op de
volgende agenda
Missie/ Visie MR bekijken. Wat moet er aangepast worden?
Opmerkingen schooltijdenonderzoek op de volgende agenda.
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