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Martijn
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memo Sineke, DO overleg

informerend

-Er wordt druk gewerkt om ons plein op orde te maken en er zijn zaken aangekocht. De komende periode wordt het plein en Marciapark
stapsgewijs aangepakt.
-Toelichting Sineke over de resultaten. Deze zijn goed op 1F niveau. De komende periode inzet op 2F. Voor verdere info zie schooljaarplan.
Rekenen speerpunt. Team bekijkt elkaars rekenlessen d.m.v. een kijkwijzer. Via intervisie bespreken we elkaars lessen. Team krijgt cursus
over het rekenmuurtje van Bareka, een methode om de basisvaardigheden van kinderen te meten.
-Verwarming functioneert nog steeds niet goed. Het is momenteel erg koud in school. Een paar keer per week staat het systeem in storing.
Er komen weer mensen langs.
-Het contact met Ichthus gaat steeds beter. Vanaf januari meer inzet op stroomlijnen pedagogisch klimaat.
-Schooljaarplan wordt formeel ondertekent door voorzitter MR.

3 16.35 uur

Staking 6 november

Toelichting
Verslag:

Toelichting op brief verstuurd 29-10
Een delegatie vanuit het team is naar de manifestatie in Leeuwarden gegaan om de stem van Noordewier te laten horen.

Obs Noordewier

Status
- vaststellen
- vaststellen en n.a.v.
- informatief
-bespreken
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Toelichting
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Toelichting
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Werving directeur OBS Noordewier
Martijn/Gerrit
Benoeming door Aris (directeur bestuurder) + communicatie
Petra heeft reeds kennisgemaakt met het team en enkele ouders op het plein.
MR reglement
Martijn
Status en aanpak ‘opfrissen’ MR reglement
Martijn ermee aan de gang. Er is een definitief GMR
Er zijn te weinig mensen in GMR. Er wordt gedacht om
regelement.
extern een nieuwe voorzitter aan te trekken.
MR regelement stamt uit 2011 en is voor onbepaalde
tijd geldig. Deze is op de site gezet.
Huisegels van huidige MR wordt opnieuw opgesteld
en komt op de site.

Volgende vergadering: 12-12-2019
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