Notulen.MR
Datum:

01 december 2016

Aanvang:

20:00 uur

Locatie:

Personeelskamer BS De Triangel

Volgende vergadering:

16 februari 2016

20:00 uur – 21.30 uur: Agenda overleg met directeur en adjunct-directeur
1.

Opening door de voorzitter
Eventuele aanvulling van de agenda.

2.

Notulen van de MR-vergadering van 3 november 2016
Met een paar kleine aanpassingen worden de notulen op de website gezet.

3.

Uit de SAC
zie “ontwikkelingen”

4.

Ontwikkelingen
- Verkiezingen MR; Jolanda Selder stelt zich herkiesbaar. De data van inschrijven etc.
worden aangepast: verkiesbaar stellen t/m donderdag 8 december en eventuele
verkiezingen: 12 t/m 22 december. 23 december: stemmen tellen.
personele geleding: Andrea Larmit blijft in de MR.
- Oktobertelling en prognoses; geen nieuws
- Personele ontwikkelingen: vanaf 1 januari zal directievoering en IB al wat veranderen.
Jeroen Tholen zal geleidelijk steeds meer taken van Pierre de Rooy overnemen en Evelyn
Franssen zal de IB- taken overnemen. De MR zal de wisseling blijven volgen.
- Afscheid Monique Klaassen; Niels zorgt voor een attentie vanuit MR aan Monique.
- Schoolfruit; positieve reacties!
- Week tegen kindermishandeling; e-learning voor de leerkrachten en cursus voor IB'er,
betreffende huiselijk geweld, hebben plaatsgevonden. Folders zijn meegegaan naar
ouders.
- Naschoolse cursussen voor kinderen (bijv. Mad Science of jeugd-ehbo):
Deze cursussen kosten geld, waardoor niet iedereen kan deelnemen.
Er zijn wel mogelijkheden vanuit de gemeente om hiervoor steun te ontvangen. Ook zijn
er genoeg “cursussen” tijdens schooltijd. (Vanuit fanfare, dansopleiding, etc.)
Toch is het een discussiepunt; je haalt een commercieel bedrijf “binnen”. Kinderen zien
klasgenootjes eraan deelnemen en “mogen” of “kunnen” zelf niet...
De teamleden gaan het hier in de teamvergadering nog eens uitgebreid over hebben.

5.

Vinger aan de pols:
–
Schooljaarplan --> tussentijdse evaluatie: dit schuiven we door naar 16 februari.
–
Schoolplanontwikkeling; geen nieuws
–
Leefstijl; geen nieuws
–
Taakbeleid; geen nieuws
–
Schoolondersteuningsprofiel (SOP); geen nieuws
–
Gymzaal en kindcentrum; geen nieuws
–
Tablets; zijn in gebruik genomen. Volgend schooljaar komen er nog 16 bij.

–
–
6.

Differentiatie; geen nieuws
wisseling van directie en IB'er; zie punt 4

Beleidsontwikkelingen
–
Nieuwe methodieken:
Nieuwe muziekmethode voor groep 5, 6, 7, 8 (deze is in ontwikkeling voor groep
1, 2, 3, 4)

21:30 uur – 22.00 uur: MR overleg
1.

Doorontwikkeling MR
Zie punt 4

2.
-

Rondvraag
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