Notulen MR vergadering donderdag 29 november 2018

1. Opening;
Welkom aan gastleerkracht.
Aanwezig:
Afwezig: 2 ouders
A. heeft aangegeven te stoppen met de MR, omdat zij inmiddels geen ouder meer van een
kind op de Vlindertuin is. Wij bedanken haar voor haar inzet.
2. Vaststellen agenda: De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering 9 oktober 2018:
Correctie op punt GMR: er is niet opgenomen in het advies dat Kober de preferente partner
is. De actielijst is aangepast. De notulen worden goedgekeurd voor plaatsing op de website.
4. Binnengekomen post:
Er is geen binnengekomen post.
5. Mededelingen directie:
-

Directie is intensief met Kober aan de slag om de gezamenlijke visie van het
speelleercentrum vorm te geven.

5a: Continurooster:
Directie heeft met het team gesproken over het continurooster. Het team heeft aangegeven
nooit in het proces te zijn meegenomen. We moeten dus een stuk verder terug met het
opnieuw oppakken van dit proces.
Directie toont de presentatie die zij met het team heeft doorgenomen afgelopen week.
Er zal een werkgroep geformeerd worden met ouders en teamleden, waaronder MR-leden.
Directie zal een brief naar ouders uitdoen. Data: 17-12, 17-1, 14-2.
5b: Jaarplan en schoolplanposter:
Een paar kleine tekstuele aanpassingen worden doorgevoerd. Op inhoud worden deze
stukken met terugwerkende kracht goedgekeurd.
5c: Audit IKC en audit januari 2017:
Omdat deze audits inmiddels al een poos terug gedaan zijn, besluiten we hier nu niet diep op
in te gaan. Dit schooljaar wordt er een nieuwe interne audit gedaan met als onderwerp het
spelend leren in groep 1-2-3.
6. Instroom school en vervolgstappen:
Er komen veel anderstalige kinderen binnen, waarop de school moet anticiperen. Bij
de kleuters zal gewerkt gaan worden met Logo3000, bovenop Piramide, waardoor
het woordenschataanbod wordt versterkt. Daarnaast is er dit jaar behoorlijk ingezet
op taal middels 2 taaltutoren en een dyslexiespecialist.

Directie vraagt zich af waarom er veel kinderen uit het ‘nieuwe’ deel van de wijk van
school gaan. De mr-ouders horen aan de ene kant dat dat soms is vanwege de wijk,
aan de andere kant is de reden ook vaak dat gezinnen, omdat de economie aantrekt,
een stap naar een andere woning willen maken.
7. Klacht ouder (rol MR en evt. acties):
Er is een klacht ingediend bij de geschillencommissie. Deze klacht is afgerond. De Mr
zal bij deze ouder nog informeren of er behoefte is aan een gesprek met enkele MRleden.
8. Jaarverslag:
De aanpassingen die de mr-leden gedaan hebben, zijn verwerkt. Het jaarverslag
wordt goedgekeurd.
9. GMR:
I. praat de MR bij over de onderwerpen van de laatste GMR-vergadering.
10. Rondvraag:
Er zijn geen vragen.

Actielijst

