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Notulen MR vergadering
Datum: 24 januari 2019
Aanwezig: Martijn, Arie, Barberdina en Cindy
Sineke aanwezig van 16.15 uur tot 16.45 uur
nr.
1 16.15 uur

Toelichting:
Verslag:

2 16.20 uur
Toelichting
Verslag :

Obs Noordewier

Onderwerp
Vaststellen agenda,
notulen vorige vergadering
Mededelingen
Punten van Sineke

Wie
Martijn

Bijlage

Status
- vaststellen
- vaststellen en n.a.v.
- informatief
-bespreken

Notulen van de vorige vergadering zijn opnieuw gemaakt en vastgesteld. Cindy stuurt de notulen naar Jantina om te plaatsen op de site. Sommige bijlagen
zijn moeilijk of niet te openen.
Punten van Sineke:
Heeft een MR- memo verstuurd en een aantal bijlagen; protocol inval, begroting, document portfolio/ oudergesprekken, formatie, bibliotheekoverleg,
plannen voor het plein, weekmail en werkverdelingsplan. Deze zijn besproken met Sineke.
Document portfolio/ oudergesprekken kon niet geopend worden en wordt opnieuw verstuurd.
Bibliotheekoverleg: school blijft meedoen aan de activiteiten vanuit de bibliotheek
Pleinoverleg: er is een aanmelding, afspraak staat voor dinsdag 29 januari 2019
Werkverdelingsplan: voor het personeel is er geen verandering. We werken op dit moment al zo. Er is een stappenplan gemaakt en dit is besproken in het
team
Tevredenheidsonderzoek
Allen
informerend

Er was een lagere respons dan voorgaand jaar. De school is tevreden over de scores. We halen als team punten uit dit onderzoek waar we mee aan de slag
willen.
Een week voor de voorjaarsvakantie komt er een poster voor de ouders met daarop de verwerkte resultaten.
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3 16.35 uur
Toelichting
Verslag:
4 16.35 uur
Toelichting
Verslag:
5 16.55 uur
Toelichting
Verslag:

6 17.05 uur
Toelichting
Verslag:

Slim Fit

Allen

We gebruiken dit vooral in de bovenbouw. Leerlingen hebben geen vaste plaats in de klas. Ze weten waar ze moeten zitten als ze meer hulp nodig hebben.
Dit verloopt goed. In groep 3/4 wordt er gewerkt met een gepersonaliseerd plan. We gaan dit langzaam verder uitbouwen.
GMR
Arie
informerend
AVG en geheimhoudingsdocument zijn besproken. Volgende week is er een thema-avond vanaf 20.00 uur in Middelstum. Arie en Martijn gaan hier heen.
Martijn stuurt nog verder informatie hierover rond.
Jaarplanning en vergaderdata
Martijn / Allen
Informerend
Martijn heeft een jaarplanning gemaakt en daarin ook
de vergaderdata.
GMR-regelementen zijn ontvangen. MR- regelementen
zijn nog niet ontvangen.
Martijn heeft tussendoor overleg met Sineke, voor
eventuele vragen.
Vergadering van 14 februari: Martijn maakt een agenda
en stuurt het concept door naar Cindy.
De data zijn vastgelegd, gaan ook naar Sineke. Martijn
past de jaarplanning aan en stuurt deze rond.
Rondvraag en sluiting
Martijn
informerend
Arie heeft een vraag over de aansprakelijkheid van het
vervoer van kinderen door ouders. Als een ouder wil dat
kinderen in een zitje worden vervoerd, dan geven ze een
zitje mee. En er kan altijd contact worden opgenomen
met de betreffende leerkracht voor vragen.

Volgende vergadering: 14 februari 2019 om 16.15 uur
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