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3.

actie:

De gezamenlijke GMR/MR avond vindt plaats op 28 mei in Etten-Leur op de
Klankhof.
Ton is niet aanwezig, Claudia en Joris geven het nog door.
Vorige notulen:
Aanpassingen app doorgeven aan Tim. Is dit gebeurd?
De aanpassingen zijn al verwerkt. De foto’s volgen nog.

Sven

Werkgroep bewegend leren laten opnemen in de taakverdeling. Leerkracht
bewegingsonderwijs hierbij betrekken. Is dit gebeurd?
Het wordt opgenomen in de taakverdeling. Karin gaat nog met de
bewegingsonderwijsdocent overleggen of zij hier ook bij kan aansluiten.

Karin

PMR vacature is opgenomen in de memo. Zijn hier reacties op gekomen?
Hier zijn geen reacties op gekomen.

Sven

Vacature ouder MR uitschrijven. Dit staat gepland.
Van tevoren met de ouders die zich hebben opgegeven contact opnemen.
I.p.v. een vacature komt er een stukje in de nieuwsbrief, dit omdat er in de
enquête al drie ouders zich hebben aangemeld.

Karin &
Amy
Joris

Missie/ Visie MR is bekeken. Deze heeft Claudia doorgestuurd aan Daan voor op Joris
de website. Ook heeft ze Daan gevraagd de oude documenten van de website te Claudia
verwijderen.
GMR
In de bijlage de notulen van de vergadering van 18-02.
Waar is het protocol PCPO gescheiden ouders te vinden? Deze zijn te vinden in de
laatste nieuwsbrief van PCPO en komt in Sharepoint.
Vorige week dinsdag 19-03 is er ook een vergadering geweest, daarvan hebben we
nog geen notulen ontvangen. De agenda en notulen van de GMR staat altijd erg
vol met agendapunten, het lijkt ons lastig om alle punten goed te kunnen
bespreken en hierin te kunnen verdiepen.

4.

Formatieplan (stand van zaken tot nu toe)
Volgend jaar zijn er 11 groepen i.p.v. 12. Er is meer concurrentie van de andere
scholen en het geboortecijfer is een stuk lager waardoor er minder aanmeldingen
zijn. De laatste weken zijn we bezig geweest met de school te promoten, we
merken dat dit effect heeft dat er nieuwe ouders op gesprek komen.
Binnen de stichting zal er onder de leerkrachten misschien ook mobilisatie
plaatsvinden.

5.

Project 21 evaluatie
Sven
De groepen die gebruik kunnen maken van dit project, maken hier ook gebruik
van en zijn er heel tevreden over. Voor de onderbouw is hier nog geen project
voor gemaakt, hier is wel behoefte aan. Sven kan evt. hiervoor aansluiten bij een
bouwvergadering om te kijken wat ze hiermee kunnen in de onderbouw.
Vanuit het team is er meer behoefte aan kennis en vergroten van vaardigheden
hierin.

6.

RI&E (risico inventarisatie) en ziekteverzuim (advies MR)

7.

8.

8.

9.

We gaan met een nieuw bedrijf in zee. We horen wanneer dit alles rond is.
T.o.v. van vorig jaar gaat het beter. Het gemiddelde is lager dan het landelijk
gemiddelde.
IKC
In de vorige vergadering hebben we het ambitiedocument besproken. Dit keer
gaan we een advies uitbrengen over onze visie op het IKC. Wanneer het IKC eruit
gaat zien zoals in het ambitiedocument beschreven is, dan zou dit consequenties
kunnen hebben voor de MR.
We zien kansen en mogelijkheden in het IKC en volgen de ontwikkelingen op de
voet.
Ook gaan we de handreiking IKC raad bespreken, die Karin de vorige keer heeft
uitgedeeld. Deze hebben we besproken.
De handreiking wordt doorgestuurd aan de werkgroep IKC.
Eigen wijs en klaar voor de toekomst
Herman heeft voor zijn studie een het boekje ‘Eigen wijs en klaar voor de
toekomst’ uitgebracht. Dit is een onderlegger voor het schoolplan 2019-2022.
Nieuwsbrief
Joris
In de volgende nieuwsbrief komt een stukje over de vacature voor een nieuwe
ouder.
Rondvraag
Enquête, heel veel ouders hebben deze ingevuld. Er zijn veel positieve reacties
gekomen en ook een aantal goede tips, waar we mee aan de slag gaan. Het is
belangrijk om bij gelegenheden zoals ouderavonden gebruik te maken om ouders
te betrekken bij de school. Door koffie aan te bieden en met ouders eventueel in
gesprek te gaan.

Agenda punten / ACTIELIJST
Nieuwsbrief
Werkgroep bewegen, vragen of de bewegingsdocent hierbij wil aansluiten
Vakantierooster volgende vergadering
Project 21

Joris
Karin
Karin
Sven

Mail sturen ouders die zich hebben opgegeven MR

Amy

