MR vergadering
Woensdag 27 maart 2019
Onderwerp
Agenda/notulen

Kleine aanpassing: bestuurder van Allure
aanwezig.
Secretaris voegt dit toe aan de vorige
notulen.

Mededelingen

Ingekomen post wordt gedeeld.

MR

Geen nieuws.

GMR Nieuws

Geen nieuws.

Muziek

Inzet extra gelden
Subsidie is bedoeld voor structurele inzet.
Ideeën zijn geïnventariseerd

Uit het jaarplan
Begroting 2019

Besproken met MR.
De ruimtes is de school worden goed
gebruikt: geen sprake van druk vanuit
gemeente om een gedeelte af te stoten.

Beleidsplan/schoolplan (is hetzelfde)

Directeur informeert over totstandkoming,
welk proces wordt bewandeld.
Voor de meivakantie wordt het schoolplan
voorgelegd aan MR. Er wordt
doorgeborduurd op de afgelegde weg. Er
komen geen nieuwe/schokkende punten
naar voren. MR heeft
instemmingsbevoegdheid. Volgende
vergadering komt dit terug.

Formatie komend schooljaar

Formatie 2019-2020 is toegelicht door
directeur.

Functie-bouw/taakbeleid

Taakbeleid: de afgelopen jaren is gekeken
naar voorkeur van leerkrachten om het
taakbeleid te vullen.

Vakantierooster

Rooster is nog niet volledig en nog niet met
het team besproken. Directie stuurt het
volledige rooster nog door naar MR.

Groepsindeling

Is besproken, wordt vervolgd.

Route 8

Dit schooljaar is er gekozen voor Route 8.
Belangrijke redenen: digitale afname,
adaptieve toets. Deze toets past het best bij
het onderwijs dat we aanbieden op school.

Spelling

Resultaten van Cito Spelling wordt
toegelicht door leerkracht. Na Cito-analyse
is er besproken onder leerkrachten welke
interventies er toegepast worden voor
spelling. Denk aan bijvoorbeeld dagelijks
5-woorden dictee.

Planning/tijdschema richting VO
Verkiezing/opvolging MR leden

In de komende Koetkrant schrijft voorzitter
een stukje over verkiesbaarheid nieuwe
leden.

Typen

ICT’er heeft een overzicht gemaakt.
MR ziet de meerwaarde voor de leerlingen
om het diploma te halen wanneer ze de
basisschool verlaten. De MR adviseert, ook
gezien de prijs, dit te doen. In welke groep
dit aangeboden wordt, is naar inzicht van
leerkrachten.

Rondvraag

N.a.v. mail Derek van Zon: leerlingaantal
daling en waarom naar verwachting ook
doorzetten
Het rekenmodel van leerlingaantal klopt
niet. Er is geen daling. Er is juist sprake van
groei, mede door nieuwbouw.
Ouder-kindgesprekken
N.a.v. mail ouder:
Gesprekken zijn overdag, dit is niet
haalbaar voor sommige ouders,
voornamelijk vaders.
Opties om tegemoet te komen zijn
besproken, bijv: www.schoolgesprek.nl,
inschrijflijsten op een centrale plek?
Worden MR-leden eerder geïnformeerd
over verdeling leerkrachten?
Nee.

