Notulen MR vergadering 04-10-2018
Aanwezig:
Debby (tot 20.00), Renske, Frank, Victor, Kyra, Inge, Lous, Stef.
1. Welkom heten nieuwe MR leden: Frank en Inge
2. Extra agendapunt toegevoegd door Debby: Huisvesting
3. Notulen vorige MR vergadering: goedgekeurd
4. Geen ingekomen post / geen bijzonderheden
5. Mededelingen:
- Update huisvesting door Debby en Lous
6. Evaluatie begin schooljaar
- Fietsenstalling heeft best wat teweeg gebracht, maar loopt inmiddels goed.
- Beeldende vorming loopt goed.
- Kyra op vrijdagmiddag bezig met o.a. muziek, waardoor Stef tijd heeft voor ICT.
- Nieuwe rapporten in Parnassys
- Communicatie via Parro
- De wijziging van schooltijden was in het begin even wennen, inmiddels is iedereen
tevreden en eraan gewend.
- Opening van het schooljaar mag grootser met een luid en duidelijk gezongen
schoollied.
- Startbrief parkeren: Is het wel haalbaar/mogelijk?
7. Mededelingen directie:
- Huisvesting.
- Evaluatie begin schooljaar (zie punt 6).
- Bezoek van interne audit commissie OBO in november.
- Inspectiebezoek in november gericht op leerkrachtvaardigheden.
8. Jaarplan:
- Verkorte versie van jaarplan (prioriteiten) doorgenomen en besproken:
Punt 4 - EDI: Hoe is dit meetbaar? O.a. effectieve leertijd en taakgerichtheid, dit staat
wel in de uitgebreide versie van het jaarplan (Toevoegen percentages in jaarplan?)
Algemeen: Wat wordt er gedaan aan hoogbegaafdheid? Dat staat nog niet duidelijk
genoeg op papier en/of is te weinig zichtbaar.
Opmerking omtrent taalgebruik jaarplan: Veel vakjargon, waardoor het wellicht niet
voor alle ouders duidelijk is.
- Er moet een nieuw schoolplan geschreven worden dit schooljaar (voor 1 augustus
2019).
- Lous stuurt volledige versie jaarplan ter inzage naar MR leden.
9. Verkeer:
- DAB: In dit plan staat alles wat wij als school doen aan verkeer.

-

Opmerking: ‘afspraken vervoer kinderen onder schooltijd’ Tijdens overblijf naar
speeltuintje (groep 1-2). Is dat veilig/verantwoord? Ja, er is voldoende begeleiding.
Opmerking: 2 verkeersouders staan aangevinkt, maar er is er maar één ingevuld.
Eén van de verkeersouders is nog niet aangemeld bij VVN. Dit loopt al.
Inspelen op duurzaamheid
Vraag naar beleidsstuk / protocol voor vervoer: Dit stuk is aanwezig, maar nog niet
onder aandacht van ouders gebracht. Uploaden op website?
Praktijkexamen verkeer groep 7 wordt uitgebreid / aangescherpt.

10. Evaluatie
- Voorafgaand aan de volgende MR vergadering bespreken de ouders de vergadering
voor.

