notulen MR-vergadering
Wo 10 februari 2016 19.30 uur
Plaats: Vergaderkamer
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Onderwerp
status
Opening
Notulen vorige vergadering : goedgekeurd en kunnen
vastgesteld
geplaatst worden. Notulen van 27-10 moeten ook nog
geplaatst worden
Post en algemene mededelingen: geen
Bespreken actiepunten: geen
GMR: geen
Mededelingen:
Team: - 3 groepen zijn op schoolbezoek geweest en
hebben wisselende ervaringen opgedaan.
- Studie dag ochtend, besproken gepersonaliseerd
leren, schoolbezoeken teruggekoppeld, indeling
lokalen besproken, meubels e.d. besproken wat
gaat er goed en wat kan nog beter. Nagedacht
over een profiel van een leerkracht
sterrenschool i.v.m. groei
- Studie dag middag: een groot deel is naar de ICT
beurs geweest, dit is wat teleurstellend ervaren
- Er is weinig hulp bij het kunstcircuit, tips om
meer hulp te krijgen zijn: - meer aandacht in de
nieuwsbrief, met ouders samen het circuit
maken, promoten via de kinderen, bijeenkomst
met ouders organiseren
Ouders:
Directie: - taakbeleid: wordt vanuit de GMR hard aan
gewerkt om de werkdruk te verlagen (n.a.v. enquette)
- GMR heeft besloten om bij te dragen aan st.
leergeld
- Leerplichtambtenaar komt op bezoek
- Koningskermis komt er aan, er volgt nog een
hulpvraag
- Nikki – onderwijsassistente versterkt ons
voorlopig als extra formatie i.v.m. leerling groei.
Later zal Marinde de taak van onderwijs
assistent overnemen
- 29-2 hoort Frans of er extra formatie komt voor
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het volgend schooljaar. Nadenken over hoe dit
in te zetten, als leerkracht of een onderwijs
assistent.
Financieel jaarverslag en begroting: besproken,
toegelicht en mee ingestemd. Er zal komend jaar
bespaard moeten worden omdat er dit jaar wat
onvoorziene uitgaven zijn geweest
School ondersteuningsplan: Frans en Jolande hebben
alle opmerkingen verwerkt. Het concept ligt nu bij het
samenwerkingsverband om dit om te zetten in een plan
Stappenplan sterrenschool:
- Er zal een bord in de hal worden opgehangen
waarop de ontwikkeling zichtbaar wordt voor
ouders. Dit zal voor 16 maart gerealiseerd zijn.
Er moet nagedacht worden hoe de kleuterhal
hierbij betrokken wordt.
- Prestatie afspraak maken met kinderen is nu nog
een te grote stap. Leekrachten gaan nadenken
welk vakgebied loog gelaten kan worden
waarmee groep overstijgend gewerkt kan gaan
worden
Het KinderCentrum: gaat goed. Ze haken goed aan bij
de school en worden goed aangestuurd. Contact tussen
oudercommissie en HKC loopt niet.
Ontwikkelagenda: geen veranderingen

rondvraag en w.v.t.t.k. : volgende vergadering verzetten
naar 22-3 i.v.m. de ouderavond van 16-3 en
bijeenkomst taakbeleid voor werknemers en bond van
17-3
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volgende vergadering: 22 maart 2016
Concept formatieplan en klassenindeling
Vakantierooster,

Aktie punten

ter bespreking
ter goedkeuring

