Notulen MR-vergadering MR8
29-06-2017
19.30 – 21.35 uur

Voorzitter:
Notulist:

Udo van der Groen
Judith Trimbach

Aanwezig:

Judith Trimbach, Marlot Spelbrink, Guido Crijns, Marina van Sluys, Christien
Overdiep. Udo van der Groen, Thea Streng

Afwezig:

Jos den Doelder

1. Opening
Vaststelling van de agenda
Mededelingen
Procedure voorgenomen besluit schooltijden wordt doorgeschoven naar begin volgend
schooljaar. Dan gaat de stemming plaatsvinden
Ouders die komend schooljaar een kind op school hebben worden meegenomen in de
stemming, behalve ouders die alleen een kind in groep 8 hebben. Udo mailt het precieze
voorstel nog door.
Streven is om de stemming voor de herfstvakantie af te ronden
Thea geeft aan dat leerlingen uit groep acht de laatste schoolweken wat baldadig zijn en de
grenzen opzoeken. Laten we hier met z’n allen, vooral de laatste woensdag na de musical even
op letten. In groep acht is een ander al besproken.

2. Vaststelling Notulen MR7
vastgesteld
3. Jaarplan
- Evaluatie
De teksten mogen iets smarter geformuleerd worden, maar zijn heel erg goed leesbaar. De
evaluatie wordt gebruikt als startsituatie van het volgend schooljaar.
Bijvoorbeeld: de afspraak die gemaakt is om de onderwerpen van HVO binnen de
Vreedzame school onder te brengen ook kort benoemen in het jaarplan.
- A6: Rekenen. Het doel van Rekenen is gehaald. 80% op I II en III niveau is gehaald.
Korter formuleren en teruggrijpen op de doelstellingen
-

Plannen
Engels: de te ondernemen acties mogen hier wat smarter geformuleerd worden.
Communicatie met ouders: er is een discussie over de snelheid waarmee dit punt wordt
doorgevoerd.

We stemmen unaniem in met het jaarplan en de evaluatie

4. Benoeming LB functies
Geen bijzonderheden. Het stuk is duidelijk.
De PMR stemt unaniem in met de benoeming LB functies
5. Begroting
De toelichting bij de begroting is duidelijk. De begroting voor 2018 is positief.
De begroting in 2019 lijkt erg laag uit te vallen. Guido vraagt hier een toelichting op. Thea
geeft aan dat nog niet alle inkomsten voor 2019 duidelijk zijn. Ze verwacht hier echter geen
problemen bij . De MR vraagt Thea om een toelichting over 2019 en 2020 alvorens in te
stemmen met deze begroting.
Schoonmaakkosten zijn aanzienlijk minder geworden. De schoonmaak wordt op dit moment
geëvalueerd en eventueel bijgesteld in uren.

6. Rondvraag met Thea
Guido: er gaat een gerucht dat er veel kinderen uit groep 8 lager gescoord hebben op de eind
cito dan het schooladvies dat gegeven is. Marloes geeft aan dat er kinderen zijn die anders
gescoord hebben dan hun schooladvies, dit is zowel hoger als lager. Geen bijzonderheden.
7. MR volgend jaar
- Vergaderdata
# NR
Vooroverleg
Aanwezig:
Voorzitter, directie,
secretaris

MR
Aanwezig:
Alle MR leden en
directie op
uitnodiging
12-09-2017
09-10-2017
17-01-2018
15-03-2018
24-05-2018
26-06-2018
nog in te vullen

GMR
Aanwezig:
Vertegenwoordiger
MR-GMR

#1
28-08-2017
03-10-2017
#2
25-09-2017
28-11-2017
#3
08-01-2018
06-03-2018
#4
05-03-2018
19-06-2018
#5
14-05-2018
#6
11-06-2018
jaarvergadering nog in te vullen
x
MR/OR
Er zijn komend schooljaar minder vergaderingen dan afgelopen schooljaar omdat dit
aantal vergaderingen gebruikelijk is voor een MR. We houden nu deze kalender aan.
Mochten we meer proactief bezig willen zijn en daarvoor een extra vergadering nodig
hebben dan kunnen we die tussendoor plannen.
-

Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt mede ingevuld door onderwijsinhoudelijke workshops door de
leerkrachten. We vragen ook ouders om mee te denken over de onderwerpen die hier aan
bod zouden kunnen komen.

8. Rondvraag
- Geen vragen

Actielijst Medezeggenschapsraad OBS Tuindorp
Datum Actie
3.1
Protocol dyslectie aanpassen aan
praktijk jaarplan
4.x
Actiepunten vergadering 4??
5.1
Jaarplanning

5.3
5.8
5.9
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5
7.6

7.7

Oriëntatie op VOO vervolgcursus

Actiehouder Status Opmerkingen
Thea ism Lotte Open Als Lotte terug is
Christien
Christien en
Judith

Sluiten
Sluiten

Christien en Open Begin volgend jaar
allen
Uitnodigen werkgroep andere tijden Udo
Sluiten Niet meer nodig
Schoolgids
Judith
Open Begin schooljaar 2017-2018
Verkiezingen MR op de agenda van Marlot
Open
de eerste vergadering na de vakantie
zetten.
Ouderavond plannen andere tijden Udo/werkgroep Sluiten Koffieochtend is gepland
andere tijden
Zonnepanelen? Hoe is dat afgelopen Thea
Sluiten
Aanvullingen voor jaarplanning
iedereen
Sluiten
mailen aan Christien
Besluitenlijst maken
Marlot
Open Eerste vergadering 2017-2018
Bericht herinnering koffieochtend Udo/Marlot
Sluiten
schooltijden
Ruud uitnodigen voor vergadering Marlot
Open
begin schooljaar 2017/18 om IT
plannen te bespreken
Jaarvergadering MR/OR plannen ?
Open
vóór herfstvakantie (16 oktober)
OR informeren over opzet
Udo
Sluiten
jaarvergadering MR/OR
Inhoud workshops bepalen voor
Team
Open
jaarvergadering MR/OR
Zittingsduur MR nogmaals op
Marlot
Open
agenda zetten voor begin schooljaar
2017/18
Vaststellen datums MR
Marlot
Sluiten
vergaderingen schooljaar 2017/18

