Notulen MR vergadering

Datum bespreking: 3-12-2019
Plaats bespreking: Rijen
Aanwezig: Herman, Fieke, Amy, Sven, Ton,
Joris, Karin

Opgesteld door: Karin Leeggangers
Afwezig:

Punt.: verslag:
1.
Opening 19.00u
2.

3.

Actiepunten uit de vorige notulen:
Schoolapp en website aanpassen. Daan en Tim mailen.
Foto van Fieke komt nog, naam is aangepast.
Herman aandachtspunten jaarplan 2018-2019 en 2019-2020 mailen.
Coördinator Athena onderwijs uitnodigen voor een volgende MR vergadering.
Evaluatie jaarplan 2018-2019 en toelichting jaarplan 2019-2020
Over het algemeen zijn de ambities behaald. De meeste plannen in het nieuwe
jaarplan zijn doorlopend van vorig jaarplan, omdat het ontwikkelingen zijn voor
langere termijn. De aandachtspunten van het jaarplan 2018-2019 en en die van
2019-2020 zijn doorgestuurd, bekeken en besproken.

4.

Begroting PCPO en de Vijf Eiken
Toelichting door Herman.

5.

Kinderstralen
Hoe loopt het?
Problemen worden opgepakt, wat niet betekent dat het ook meteen opgelost
wordt of kan worden.
Schoolveiligheidsplan
Hoe is de stand van zaken?
Is de verantwoordelijkheid van de coördinator sociale veiligheid (in het geval van
school is dat Atie). Aandachtspunten die uit het plan komen, worden besproken in
het MT. Het schoolveiligheidsplan wordt 1x per jaar ingevuld.
Schoolweging
Er is een nieuwe manier om de schoolweging vast te stellen. Voorheen was dit op
basis van postcodegebied. Nu wordt gekeken naar vijf omgevingsfactoren. Dit is
een betere manier en passender bij de scholen, waardoor het geld eerlijker
verdeeld wordt. Door de nieuwe wegingsfactor, is het ook makkelijker te bekijken
of de kinderen op het juiste niveau uitstromen en we dus onze percentages halen.
Het is een manier waarop er reëler gekeken wordt.
Inspectie
De mogelijkheid bestaat dat er begin dit schooljaar een inspectiebezoek zal
plaatsvinden bij ons op school. Dit is nog niet 100% zeker, we horen het als dit
doorgaat.

6.

7.

8.

actie:

Amy
Herman
Herman

9.

GMR

Toelichting door Ton.
10.

11.

12.

Nieuwsbrief
Joris
Wat komt er in de volgende nieuwsbrief?
Stukje over het 65 jaar bestaan van onze school inclusief foto.
Akkoord voor het Athena-onderwijs vanuit de MR.
Athena-onderwijs:
- Hoe weten ouders van het Athena onderwijs? Is er animo?
Het is in allerlei kranten en op sociale media platforms te lezen geweest.
In december is de informatieavond, waar al heel veel aanmeldingen voor
zijn.
Verder is nog niet duidelijk hoeveel groepen (1 of 2) en welke groepen er kunnen
starten volgend jaar. Dit geldt ook voor de bemensing. Het loopt, de Vijf Eiken is
ermee bezig.
De MR heeft instemming verleend aan het Athena-onderwijs op de Vijf Eiken in de
vergadering van 9-10-2019.
Rondvraag
Vanuit Ton:
- Waarom zijn er zoveel grote beleidsnotities, waar zijn deze voor nodig?
Veel notities worden geschreven omdat het moet, protocollen om te
kunnen handelen op de juiste manier.
- Waar blijven beleidsnotities vanuit PCPO en de Vijf Eiken? Hoe zijn deze te
zien?
De belangrijkste punten staan voor ouders in de schoolgids. Voor leerkrachten
zijn de protocollen en beleidsnotities op te vragen bij de IB’er en directie.
Engels:
Vanuit Ton en Joris:
- We zijn niet tevreden over Groove me. Hoe wordt dit binnen de school
geëvalueerd? Personeelsgeleding neemt dit mee naar het team.
Verkeer:
Vanuit Ton en Joris
Ton heeft de leerlingen en de ingeschreven leerlingen op de Vijf Eiken in kaart
gebracht, om zo duidelijk te maken waar vandaan de verkeersstromen komen.
Er wordt veel gesproken over de verkeerssituatie rondom school met de
gemeente. Er zit wat schot in de zaak.
Het voornemen is een oversteekplaats op de Mgr. Nolenstraat.
Agenda punten / ACTIELIJST
Coördinator Athena onderwijs uitnodig voor de vergadering van 11 februari.
Dit als agendapunt opnemen.
Groove me bespreken met het team.

MR/ GMR. Werving nieuwe ouders op de agenda van 11 februari.

Karin/
Amy/
Sven

Amy
Karin/
Amy/
Sven
Amy

