Notulen MR vergadering d.d. 04-10-2016

Aanwezig: Lex, Bea, Ingrid, Denise en Petra

1.Opening en mededelingen
Ingrid neemt de plaats over van Cindy binnen de MR

2. Notulen vorige vergadering
De vorige vergadering stond vooral in het teken van brainstormen. Hier zijn geen notulen van
gemaakt.

3. Doelstellingen / speerpunten nieuwe schooljaar
Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen binnen ons onderwijs. Ouders worden hiervan de hoogte
gehouden door middel van de nieuwsbrief ‘Bijblijven’
Er zijn veel positieve reacties op deze manier van communiceren.

-

Ondersteuning voor zorg leerlingen
Het is voor ouders niet duidelijk hoe een zorgtraject verloopt.
Hanneke heeft een stappenplan in Powerpoint gemaakt.
Denise gaat met Petra bekijken of deze Powerpoint aan te passen is voor de website

-

Protocol Dyslectie
Het protocol kan niet via de website geopend worden, dit moet bekeken worden door
de webredactie.

-

Snap it
zie nieuwsbrief ‘bijblijven’

-

De plus groep
Deze groep is hier op school gestart maar dit is niet gecommuniceerd met de ouders van
de desbetreffende leerlingen .
Deze communicatie moet beter, Petra gaat informeren hoe dit heeft kunnen gebeuren.

-

Kijk
Kijk is een leerling volgsysteem dat start in de onderbouw. Wij gaan hiermee werken
vanaf november.

-

Make-over
De inrichting van de school krijgt een Make-over.
De binnenhuis architect heeft inmiddels al mooie plannen laten zien.

Ook het houtwerk wordt voorzien van een nieuw likje verf.
-

Privacy wet in samen werking met Leer Uniek
Leer Uniek heeft toestemming van ons om de gegevens met Parnassys te delen.
Wij vrezen voor onze privacy. Agora moet hier ook iets mee gaan doen.
Het hoofdstuk privacy moet in het totale veiligheidsplan van de school (Arbo) komen
Het privacy beleid is een aandachtspunt voor ons allen!

4.Resultaat inspectiekaart van vorig jaar
Dit is besproken.

5. vergaderschema
- 31 oktober- Arbo en veiligheid (presentatie Ingrid ) en de schoolgids.
- 28 november - Financieel beleid

6. schoolgids vaststellen
Schoolgids wordt om de vier jaar vernieuwd en digitaal toegestuurd. (zie info boekje)
Het informatie boekje wordt jaarlijks vernieuwd.
Het info boekje is klaar maar de schoolgids nog niet. Info boekje wordt naar de ouders gestuurd.
Schoolgids 2015-2016 wordt nagekeken en zo nodig aangepast. Petra past hem aan voor
aankomende twee jaar.
Punt voor de 31 oktober.
De schoolgids wordt jaarlijks naar de inspectie gestuurd.

7. Voorbereiding tevredenheids onderzoek.
Dit wordt digitaal naar ouders gestuurd. De MR heeft de taak om te zorgen dat personeel en ouders
dit in gaan vullen. Verwacht eind oktober begin november.

8. GMR- terug koppeling
-Privacy is een groot aandachtspunt
-Veel klachten over vakantierooster; dit heeft de aandacht van het bestuur.
- Eerst volgende GMR vergadering: 17 november.

9. Ingebracht onderwerpen teamleden / ouders
- Vraag: waarom heeft de groep van Bea vrij heeft gekregen op vrijdag (geen inval) ipv. de groep van
Inge?
Ant: Evenredig gedeelde leed verdelen.
Groep Bea heeft inmiddels een nieuwe invalster, Timna blijft voorlopig in de groep van Inge.
Bea stuurt een Digiduif berichtje naar haar groep waarin verteld wordt dat de kinderen wel welkom
zijn op de viering.

-Plein probleem
Het is erg druk op het plein bij het ophalen om 15.00 uur. Is dit te veranderen?
Ant: Blauwe lijn moet terug

10. Rondvraag
Geen

