‘Onderwijs van de toekomst
voor het kind van nu’
Notulen MR
Plaats

Fazant 5
Datum en tijd

Dinsdag 20-01-2019,
19.00 - 21.00 uur

Agendapunten:

Voor wie Belangstellenden en:
Oudergeleding:
Joyce Maijers
Vivianne van der Heiden
Personeelsgeleding:
Suzanne van der Meijden
Clarens Groeneveld-Immenga
Genodigden:
Anja de Jong (directeur)
Marloes Langenberg (OR P
 enningmeester)
Nathalie van der Pal (OR)

Inhoud:

Opening
Begroting OR

Marloes en Nathalie komen de uitgaven van de OR
verantwoorden. Vooraf is de jaarrekening ontvangen door
de leden van de MR.
OR is binnen het budget gebleven.
Sinterklaas is goedkoper uitgevallen. Dit komt doordat de
huur van sint/pieten en pakken goedkoper uitgevallen is
dan voorgaande jaren.
De OR bouwt reserves op om straks in de nieuwbouw uit
te kunnen geven voor onder andere goede verlichting voor
het podium, kerstbomen etc.
Opvallend is dat er op veel punten meer is gebudgetteerd
dan dat er is uitgegeven, op weinig punten had de OR niet
genoeg aan het gebudgetteerde geld.
Informeel overleg oudergeleding MR en OR

Dit was een fijn en open gesprek.

 ‘Onderwijs van de toekomst
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Notulen vorige
vergadering
19 november 2019
+ Jaarverslag MR

De notulen zijn goedgekeurd.

Bericht MR naar
ouders

Joyce stuurt ouders een bericht via schoudercom om te
vertellen dat ons goede voornemen is, om de notulen van
onze vergaderingen en het jaarverslag te delen met ouders.

Anja heeft het punt TSO uit de vorige vergadering
besproken met desbetreffende ouders.

Suzanne heeft een kopje aangemaakt op de website waar
deze terug te vinden zullen zijn.

Ingekomen stukken
GMR en
mededelingen

Geen

Speerpunten

In de schoolgids zijn praktische en beleidsmatige zaken te
vinden. Veel hiervan veranderen niet. Deze punten
worden wel binnen het team besproken.
De MR adviseert de school met betrekking tot het beleid
van de school. Het zou fijn zijn als de MR de punten uit de
schoolgids doorneemt en deze bespreekt tijdens de
vergaderingen, zodat de oudergeleding ook hun advies
hierover kunnen geven.
Normen en waarden. Wanneer er een incident voorvalt in
een klas, ouders van desbetreffende klas inlichten, zodat
ouders hier op voorbereid zijn.
Er ontstaat op deze manier een open communicatie.
Mocht jij dit als ouder missen, vertel het dan aan juf Anja.
Anja probeert zoveel mogelijk dingen van te voren naar
ouders te communiceren. Niet alle incidenten kunnen naar
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ouders gecommuniceerd worden.
Structureel aandacht voor sociale vaardigheden in elke
groep op het rooster.
Kinderen van onze school hebben onze school goed
beoordeeld qua veiligheid. Hier kunnen jullie meer over
lezen in de komende nieuwsbrief.
We gebruiken op school parnassys als
leerlingvolgsysteem. De leerkrachten vullen in dit systeem
onder andere de resultaten van de leerlingen in.
Nieuws IKC en/of
nieuwbouw

Rondvraag

De bouw verloopt goed en snel. We zijn bezig met het
ontwerp van de fotowand.
Er is met de projectgroep een vergadering over de
buitenruimten geweest. Er wordt een ontwerp gemaakt
hoe de buitenruimte eruit kan gaan zien.
-

