Notulen MR vergadering

Datum bespreking: 08-01-2019
Plaats bespreking: Rijen
Aanwezig: Karin, Sven, Herman, Daan,
Claudia, Ton, Joris, Amy

Opgesteld door: Amy van Beers
Afwezig :

Punt.: verslag:
1
Opening 19.00u
Herman en Daan schuiven aan om 19.00u.
2

Vorige notulen:
App moeten worden aangepast met de juiste tekst en leden.
Ton is op de foto geweest en deze foto is toegevoegd in de app.
Claudia bekijkt de app en stuurt opmerkingen door aan Amy.

actie:

Claudia

Missie/ Visie MR bekijken. Wat moet er aangepast worden?
Dit komt terug in punt 7 van de vergadering.

Joris
Claudia

Jaarplannen
Zoals afgesproken nog in de vorige vergadering, in de bijlagen het jaarplan.

Herman

3.

GMR
Notulen zie bijlagen. Zijn hier op of aanmerkingen over?
Over deze notulen zijn geen opmerkingen.

4.

Begroting PCPO, VE+ Anspach
Herman licht dit globaal toe. De begroting wordt in de GMR besproken.
Van Herman hebben we de Marap ontvangen. Hierin staat de realisatie van de
doelen van vorig boekjaar. De begroting was positief.
Voor aankomend jaar is het opvallend dat er ruim wordt geïnvesteerd in een grote
invalpoule.

5.

Schoolveiligheidsplan
Dit is een werkdocument. Karin vraagt na aan Inge of er nieuwe zaken in staan die
besproken moeten worden.

6.

Nieuwe ondersteuningsteam
Hoe loopt het?
Het zorgteam is erg positief over de werkwijze. De samenwerking met de collega’s is
erg prettig, ze voelen zich verantwoordelijk en zijn ondernemend. Er wordt onderling
gebruik gemaakt van elkaars kennis. De taak van het ondersteuningsteam is ook het
bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs.

7.

Visie/ missie MR
Huidige visie en missie MR bespreken.
https://www.bsdevijfeiken.nl/voor-ouders/mr/

Claudia
Joris

We willen deze herschrijven/ herzien.
Claudia en Joris bekijken deze, wordt per mail gecorrespondeerd.
De andere MR leden zullen dit bekijken en op of aanmerkingen indien nodig sturen.
8.

Terugkoppeling Plezier in beweging (dagelijks bewegen in het onderwijs)
Het rapport is aan de collega’s doorgestuurd en in de teamvergadering besproken.
Collega’s hebben leuke ideeën uit gewisseld. Er wordt voor de collega’s een map
gemaakt in Sharepoint waarin ze ideeën kunnen uitwisselen. Volgend jaar komt er
een werkgroep hiervoor.

9.

Kinderstralen
Hoe loopt het? Daan zal dit toelichten.
Daan ziet verbetering hierin. Er is een pedagogisch medewerkster die de
overblijfkrachten begeleidt.
Er is meer rust. Er zijn leuke binnen en buiten activiteiten. De overblijf werkt net als
de leerkrachten met PBS. Volgende week is er weer een evaluatie.

10.

Schooltijdenonderzoek
We hebben de opmerkingen besproken.
Voor een volgend onderzoek moeten we ervoor zorgen dat het doel van het
onderzoek duidelijk is en de vraagstelling goed bekijken.

11.

Samenwerking Humanitas
We zijn bezig met het opzetten van een IKC (integraal kindcentrum), één van de
Vier dagen per week gaan er een aantal kinderen van groep 1,2 naar de
activiteitengroep. Een kind kan maar maximaal 2 dagdelen naar deze groep.
Het doel van deze samenwerking is om bij ieder kind aan te kunnen sluiten in de
ontwikkeling. Een bijkomend voordeel is het ontlasten van de grote groep.
Afgelopen maandag zijn we hiermee gestart, dit is tot nu toe goed verlopen.

12.

Werkverdelingsplan
Vanuit de CAO is afgesproken dat de regie over het werk meer bij de leerkrachten
komt te liggen, meer eigenaarschap. Hoe gaan we dit aanpakken?
Het idee is om dit eerst met de bouwcoördinatoren te bespreken. Tijdens de
volgende teambijeenkomst wordt het werkverdelingsplan ook gedeeld met het team.
Dan gaan we in bouwen uit elkaar om het verdere invulling te geven.

13.

Nieuwsbrief
Joris schrijft een stuk voor in de nieuwsbrief.
Agenda punten / ACTIELIJST
Tekst uit de app aanpassen
Schoolveiligheidsplan, navragen bij Inge.
Visie + missie website

Joris

Claudia
Karin
Joris
Claudia

Ambitiedocument IKC op volgende vergadering, Herman stuurt deze toe.

Herman

