Notulen MR vergadering
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Punt.: verslag:
1.
Opening 19.00u
2.

Actiepunten uit de vorige notulen:
Karin,
Groove me bespreken met het team.
Sven,
Sven heeft verschillende collega’s gesproken. De lagere onderbouw is tevreden, Amy
omdat het speels is. In de bovenbouw is niet iedereen tevreden, hier komt het
gemis van de inhoud bij enkele collega’s. De zinsconstructie en werkwoorden,
worden te weinig aangeboden. We hebben de kerndoelen bekeken, de methode
voldoet aan deze doelen. Misschien verwachten we teveel van de kinderen. We
gaan de andere collega’s ook nog vragen wat hun mening is over de methode.
Is de foto van Fieke al gemaakt?
Website aanpassen MR. Laatste notulen moet ook nog worden toegevoegd.
De foto van Fieke is gemaakt. Amy vraagt aan Daan of de foto van Fieke op de
website gezet kan worden. De laatste notulen is er op gezet.

3.

4.

5.

actie:

RI&E (risico inventarisatie) en ziekteverzuim (advies MR)
Deze is afgenomen halverwege 2019. Dit doen we 1x per 4 jaar.
Dit is al besproken in de vergadering van oktober.
Bij PCPO zitten we onder de 3%. Het landelijke gemiddeld is hoger.
We hebben op de Vijf Eiken weinig verzuim.
MR/ GMR
Samenstelling MR 2020-2021
Karin heeft 6 jaar aan de MR deelgenomen, zij stopt vanaf volgend schooljaar.
Ook Ton en Joris stoppen.
We gaan in de eerst volgende nieuwsbrief een oproep doen om twee nieuwe
ouders te werven. Voor de vacature van Karin komt een oproep binnen het team.
Bewegend leren
We hebben twee keer met de groep een vergadering gehad.
Ciska stopt, omdat zij niet met onze school een samenwerking heeft en het
hierdoor niet zinvol is.
We zijn bezig met ‘fit en vaardig’ uit te proberen. In maart hebben we een nieuwe
vergadering dan hebben we een vertegenwoordiger uitgenodigd van ‘321start’.
De overige methoden spraken ons niet aan.

Amy

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Groep overstijgend werken
Sven zit in deze werkgroep.
Wat gaan we doen en hoe gaan we het doen is de vraag? We zijn er actief mee
bezig. Hoe gaan we concreet aan de slag met groep overstijgend werken. Bij
parallelgroepen wordt er makkelijker groep overstijgend gewerkt. We willen niet
op eilandjes gaan werken, dus er is nog veel overleg en studie nodig hoe we dit
gaan aanpakken. We merken wel dat meer collega’s er voor open staan dat er ‘
iets’ moet gebeuren.
Het plan is om ook op andere scholen te gaan kijken die al meer op deze manier
werken.
IKC
Herman ziet dat er vanuit Human Kind meer actie komt. Ze zijn met verschillende
instanties in gesprek wat de mogelijkheden zijn.
De stuurgroep is hier actief mee bezig.
GMR
In de afgelopen vergadering is de ondersteuning van de nieuwe leerkrachten
besproken en het tweede onderwerp was de inspectie.
Het is belangrijk dat er volgend jaar iemand de rol van Ton overneemt in de GMR,
zodat er een goede samenwerking is tussen beiden partijen.
Dit kan ook een leerkracht zijn.
Nieuwsbrief
Joris
Er komt een oproep voor de MR in de nieuwsbrief, Karin heeft dit al naar Joris
gemaild.
Athena-onderwijs
Jolanda Nieuwenhuizen komt coördinator van het Athena onderwijs heeft een
korte presentatie gehouden.
Rondvraag
Ton heeft ons op de hoogte gebracht rondom de verkeersituatie.
Er komt een schoolzone in de Monsieur Nolenstraat. Er komt wellicht een
eenrichtingsweg en kiss & ride zone en misschien een oversteekplaats op de
Nassaulaan. Ook komen er spiegels bij de uitrit bij de ‘Boodschap’.
Agenda punten / ACTIELIJST
Amy vraagt aan Daan de foto van Fieke op de website en app te plaatsen
Oproep leerkracht voor de MR 2020/2021

Amy
Karin

