
 

 

Agenda MR vergadering 13 Januari 2020  

Aanvang: 19:30 uur 

 

1. Notulen 

Vastgesteld.  

2. Punten directie  

Evaluatie Sint: 

Goed verlopen, aandachtspunt: Duidelijkheid waarom er gekozen is voor ouderenvervoer & opstelling 

van de groepen buiten, bij aankomst Sint. Schmink van de pieten is niet volgens afspraak geweest, 

hierover is met alle betrokkenen een gesprek gevoerd. Voor volgend jaar zijn hier nieuwe afspraken 

over gemaakt. Sint en Pieten geven voor de meivakantie aan of zij mee willen gaan in de nieuwe, 

gemaakte afspraken of dat er gekeken wordt naar andere Sint en Pieten.  

- Jaarplan voortgang  

Jaarplan voortaan aanvullen in andere kleur, zodat gezien kan worden wat aangevuld is ten opzichte 

van de vorige versie.  

 

Studiedag met expertise Philip wordt verplaatst, naar mogelijk de studiedag in mei.  

 

Gedragsprotocol wordt gefinetuned en daarna op de website geplaatst.  

 

Meergroep – tijdens Engels in groep 6: Er wordt rooster technisch gekeken of het onder een ander vak 

kan, zodat ze de instructie van Engels wel mee krijgen.  

Doelstelling drie oudercommunicatie, brief wordt gedeeld, deze wordt gedeeld door directie.  

10 maart vervolg MI traject.  

Onderdeel dyscalculie – rekenbeleid wordt herschreven  

- Leerlingen aantal/formatie/prognose 

PMR Instemmingsrecht op de volgende vergadering bij het punt formatie plaatsen.  

Vanaf  April worden de groepen 2 samen gevoegd voor 5 ochtenden in de week, hierdoor ontstaat er 

een vacature voor de woensdag, donderdag en vrijdagochtend vanaf april. De vacature is uitgezet.  

Wat zijn de mogelijkheden om samen te werken met kinderdagverblijven? Er gaat gekeken worden 

naar de mogelijkheden.  

- ICT Social Schools 

De school gaat overstappen op ‘Social schools’. Dit wordt een eenduidig communicatiemiddel vanuit 

school naar alle ouders. Met ‘Social schools’ wordt mail, ouder contact, brieven, mail etc. gedeeld.  

 

 

 



- Voortgang Visietraject  

De missie is verdeeld in kernbegrippen, deze zijn onderverdeeld onder de leerkrachten in de 

stuurgroep. Er is een opsomming gemaakt van de huidige situatie en van het toekomst beeld. Deze 

zijn aan de rest van het team gepresenteerd en deze zijn aangevuld vanuit de input van de rest van 

het team.  

Hierna wordt er gekeken naar de prioriteiten en welke punten opgepakt kunnen worden en welke 

terug komen in de visie. Vanuit hier worden ook ouders en de leerlingenraad betrokken.  

- Talentgesprekken 

Worden gevoerd door directie met alle leerkrachten.  

- Schoolplein pannakooi  

Leerlingenraad hebben nieuw plan gepresenteerd aan directie en 2 leerlingen gaan deze ook aan het 

team presenteren. Wanneer akkoord van het team, wordt er akkoord gegeven naar de gemeente en 

wordt er ook rekening gehouden met vergroening.  

- Staking donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 

Staking gaat door. De gehele stichting Fectio staakt, dus alle scholen zullen sluiten.  

3. Financiële planning – restgeld MR/hesjes 

Input van directie ingebracht. Geld vanuit vorig jaar wordt gecombineerd met het budget van dit jaar. 

Er wordt gekeken naar het bedrukken van hesjes voor ’t Schoolhuys. De verschillende offertes en 

mogelijkheden worden nader bekeken. Besluit wordt genomen op de volgende vergadering.  

4. Punten OV   

N.V.T  

5. Punten GMR 

Wisseling in GMR – moet een ouder worden  

Eind datum voor beschikbaarheid is 9 juli 2020  

Hier wordt eerst intern voor gekeken.  

Komt terug op de volgende vergadering.  

6. Post  

N.V.T.  

7. Rondvraag 

Vaderdag – moederdag 

Er worden geen vaderdag- en moederdagcadeautjes meer op school gemaakt. Dit is een teambesluit. 

In de groepen 1/2 wordt er wel aandacht besteed aan de verjaardagen van ouders.  

Traktaties 

Promoten voor gezonde traktaties, combinatie van iets lekkers en iets gezonds. Hiervoor wordt een 

stuk geschreven voor in de info.  

Tussenevaluatie MR 

Geen aandachtspunten.  

 


