Notulen MR

Datum: 26-11-2018

Voornaam

Achternaam

1

Mirjam

Schot

OG

x

2

Remco

Franken

OG

x

3

Margriet

aan de Stegge

OG

x

4

Menno

Noorlander

OG

x

5

Karin

Vermeij

PG

x

6

Nienke

van Wijck

PG

x

7

Jobke

Rozema

PG

x

8

Maarten

Naberhuis

Nr

Tijd
19.30

1

OG/PG

Aanwezig

Directeur

Activiteit
- Opening en welkom
Notulen 1 oktober 2018

Afwezig

x

Notulen
Welkom en een speciaal welkom aan Menno
Noorlander als (schaduw)lid.
De notulen van 1 oktober 2018 worden
besproken en goedgekeurd.

2

19.35

Mededelingen namens Maarten
(directeur)
• Jaarverslag school
• Jaarplannen (ICT/Zorg)

3
4

19.35
19.35

Rondvraag aan Maarten

5

19.40

Stand van zaken groepen

19.50

Dalton

GMR

Maarten heeft het jaarverslag van de school en
de jaarplannen ICT en zorg ter kennisgeving
gedeeld. Aandachtspunten worden gedeeld
met Maarten. Het viel Mirjam op dat het
jaarverslag erg uitgebreid is.
N.v.t.
Mirjam heeft contact gehad over het gebruik
van de privé telefoon voor werkgerelateerde
zaken. We hebben hierover geen verdere
berichten over gekregen.

Geen bijzonder in de onderbouw. De
bovenbouwgroepen 5 t/m 8 zijn aan het
onderzoeken welke werkwijze voor
rekenen het beste bij onze
school/leerlingen past.
De methodetoetsen zijn inzichtelijk voor
ouders via parnassys.
Gezien de vernieuwingen die wij maken
binnen ons Daltononderwijs zien we dat

6

19.55

Jaarplannen Dalton/VVE

7

20.00

Activiteitenplan

8

19.55

Werkdrukplan

9

20.05

Stand van zaken PR, SvvH, OR

10 20.15

Jaarverslag

11 20.20

Verkiezingen nieuwe MR leden

12 20.25
13 20.30

WVTTK
Rondvraag

14 20.35

Bespreken nieuwe
agendapunten

we onze school steeds meer als
voorbeeldschool gezien wordt. We krijgen
meer bezoek van andere scholen.
Karin gaat navraag doen wanneer wij
wel/niet voldoen aan de eisen voor een
VVE-school.
Het activiteitenplan is gemaild. Karin en
Remco verwerken de feedback. Deze
wordt samen met de uitslag van de MRverkiezingen gedeeld met ouders.
Er is een werkdrukplan voorgelegd bij
Berthold, waar hij akkoord voor heeft
gegeven. Per klas worden er 4 dagen
gepland waarop de leerkracht vrij
geroosterd wordt voor eigen
werkzaamheden.
De PR is bezig met het maken van een
promotiefilm. De schoolkrant wordt
vernieuwd. Er zal 1 keer per jaar een
magazine uitgegeven worden. Hiervoor is
een schoolkrantredactie (leerlingen)
samengesteld.
Mirjam gaat een blokhoofdenoverleg
voorstellen.
Nienke verwerkt de feedback en zal deze
op de website laten plaatsen.
Naar aanleiding van de eerste ronde van
de MR-verkiezingen heeft alleen Menno
zich aangemeld. Omdat we twee leden
nodig hebben voor volgend schooljaar is er
een nieuwe aanmeldperiode gestart.
Margriet en Nienke zullen dit coördineren.
n.v.t.
Margiet kreeg vanuit een ouder de vraag of
er iets minder foto’s gedeeld kunnen
worden via Parro? Dit wordt meegenomen
naar het team.
Menno stelt voor om elke vergadering de
agenda op het scherm zichtbaar te maken.
•
•
•
•

13 20.40

Einde vergadering

Open huis
Daltondag
Begroting de Holterenk (adviesrecht
MR)
Begroting Stichting Roos

Volgende vergadering is op 14 januari 2019

