Notulen MR 22 januari 19.45 uur – 21.45 uur
Aanwezig: Mirjam Oomen, Ineke Maandonks, Miranda de Graauw,
Manon Kessels (notulant)
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Notulen 26 september 2017 goedgekeurd
4. Ingekomen stukken: niets
5. Mededelingen
Personeel: Frans van den Borne stopt per 1 november 2018
Marlou Habraken is gestopt met haar LIO-stage
Begroting bekeken. Opvallendheden: hoge kosten rapportage en uitstel aanvankelijk
technisch lezen (groep 3) ivm leesonderwijs vanuit OGO.
6. Rapportage: stand van zaken besproken. Rapportmap gaat woensdag 7 febr mee voor de eerste
keer. Met de oudergesprekken (27 febr en 1 maart) brengen ouders dit mee terug naar school.
7. TSO – NummerEen: Overblijf loopt nu, leerkrachten assisteren indien nodig. Kinderen mogen
kiezen tussen binnen of buiten spelen na het eten. Miranda heeft regelmatig contact met Hanneke
v/d Schoot van NummerEen. De lijntjes zijn kort.
Afspraken met NummerEen over huur en andere onkosten zoals koffie en wasmachinegebruik
worden gemaakt.
8. Schoolontwikkelteam (SOT): Bejegening is een interessant onderwerp om als vertrouwenspersoon
aan bod te laten komen tijdens een werkbijeenkomst. Mirjam Oomen kan hierbij assisteren indien
gewenst.
9. Schoolondersteuningsprofiel (SOP): bekeken. Komt later terug voor instemming, wordt nog
besproken in het directeurenraad (6 febr).
10. Vakantierooster 2018-2019 bekeken
11. Schooltijden: 2 jaar geleden is er een enquête geweest over nieuwe schooltijden. Toen was er
niet voldoende behoefte om deze te wijzigen. Dit is nu twee jaar geleden, de overblijf wordt drukker
en er zijn signalen dat enkele ouders graag verandering zien. Is er behoefte aan nieuw onderzoek?
Eerst peilen bij ouders waar de behoefte ligt. Miranda pakt dit op in overleg met de MR. Eén
enquete per kind, via ‘forms’ versturen.
12. Rondvraag:
Manon: Hoe was het koffieuurtje bevallen? Miranda: Positief, fijn om met ouders zo in gesprek te
gaan.
Agendapunten voor 13 maart 19.45 uur: Rapportage – continurooster –
schoolondersteuningsprofiel? – veiligheidsbeleid? – vervangingsbeleid? – beleid nevenactiviteiten?
Op de agenda voortaan aangeven of het advies, instemming of informatie betreft.

