Notulen MR vergadering van 6-11-2013

Aanwezig:

Renee, Josefien, Antonette, Rogier, Paula, Edwin, Helen
Theo en Peter

1. Opening
Opening door Renee om 20.05 uur
2. Vaststellen agenda
Geen extra punten.
3. Nieuws van de directie
Verbeterplan opbrengsten van onze school.
Theo vertelt wat we op dit gebied willen bereiken voor onze school en hoe dit
beschreven wordt in het verbeterplan. Theo is op dit moment bezig met een
diepteanalyse om de verbeterpunten in kaart te brengen. Met de leerkrachten
van de groepen 7 en 8 zijn inmiddels gesprekken gevoerd om deze punten
bovenwater te krijgen.
Samen met Cor Bakker zijn we inmiddels ook een verbetertraject gestart voor
technisch lezen. Hierin komen ook dingen aan de orde als; effectieve leertijd,
leerkrachtvaardigheden, methodes, groepshandelingsplannen ed.
Ook komt er in januari een informatieavond voor ouders over lezen.
Er is dus al wel e.e.a. in gang gezet om de opbrengsten van onze school naar een
hoger niveau te tillen.
Formatie en OOP
Er zijn nog geen gegevens over de formatie voor onze school voor volgend
schooljaar.
Voor wat betreft ons ondersteunend personeel wordt er samen met andere
scholen binnen de stichting gekeken of er toch iets georganiseerd kan worden
zodat we deze mensen zoveel mogelijk kunnen behouden. Informatie volgt
wanneer er meer bekend is.
Jaarplan 2013-2014
Dit plan hebben we in de vorige vergadering ontvangen. Er zijn verder geen
vragen over dit plan.

Groep 2-3
Een deel van de kinderen van groep 2 zullen straks overgaan naar groep 3 en op
deze manier een combinatiegroep vormen. Hier zullen kinderen uit groep 2 voor
worden uitgekozen die voldoende zelfstandig zijn en een goede werkhouding
hebben. Er is al enkele malen gesproken met de betreffende leerkrachten om
alle praktische zaken die hier bij komen kijken goed te regelen.
Op woensdag 13 nov. is er een informatieavond voor de betreffende ouders.
Deze nieuwe combinatiegroep 2-3 komt er voor de rest van dit schooljaar. Wat
er daarna gaat gebeuren ligt weer helemaal open.
Studiedag van 20 nov.
De ochtend staat is het teken van ‘werken met hoogbegaafde kinderen’.
Daarna gaat het over onze rapporten en tot slot over de kernwaarde
samenwerken.
Het pestprotocol zou deze vergadering besproken moeten worden. We zijn
immers al begonnen met het aanbieden van de gedragsregels.
In de volgende vergadering zal het pestprotocol op de agenda komen.
De oudergeleding gaat akkoord met de verhoging van het zgn. overblijfgeld. (dit
kwam even tussendoor……)
4. Ingekomen stukken
MR magazine
InfoMR
5. Notulen vorige vergadering
Datum is aangepast. Notulen zijn verder goedgekeurd.
6. Reglement en statuut
Deze moeten nog steeds worden opgesteld.
We krijgen een standaard voorbeeld via de mail. Op- en aanmerkingen mailen we
aan Rogier. Hij maakt er dan een Statuut van wat bij onze MR past.
7. GMR
Er loopt een sollicitatieronde voor de functie van directeur-bestuurder van onze
stichting.
Verder wordt er gewerkt aan een nieuwe ‘regeling directies’. Dit om het
overschot aan directeuren weg te werken en vernieuwing te stimuleren.
8. Rondvraag
Leeg.
9. Sluiting
21.15 uur

Vergaderdata:
Donderdag 12 dec.
Woensdag 29 jan 2014
Woensdag 19 maart 2014
Woensdag 7 mei 2014
Woensdag 18 juni 2014

