Notulen MR vergadering 09-03-2016
Datum

18-05-2016

Locatie

docentenkamer obs Jongleren

Tijd

20.00 uur

Aanwezig

Anneke Wolters, Kees Willemse, Wesley van Bokhoven, Michael Willemse,
Annette Steenkamp

Afwezig

-

Notulist

Annette Steenkamp

Voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur
Vaststellen van de notulen vorige vergadering en agenda
Agenda MR 18-05-2016
Bosbessenschool
Mededelingen vanuit directie, CO, team, OV, GMR, kinderraad, voorzitter en
greenteam.

(Actie)punten

Nr.

Wat

wie

wanneer

1

Digitale mr-map

Annette

In orde

2

Jaarkalander 18-05-2016 door Wesley
toegelicht. Is geactualiseerd door Wesley.

Wesley

Wordt gescand en
komt in de digitale
MR map en in de
papieren map.

3

Aanbiedingsbrief
In gebruik nemen aanbiedingsbrief
Pilot feedbackgeven info?
Niet besproken, doorgeschoven naar volgende
vergadering

Wesley
Is niet aan de orde
geweest.

Op agenda plaatsen
vergadering 06 – 07
-2016

5

Passend onderwijs zie vorige vergadering.
IB Karlijn uitnodigen om toelichting te geven.

Vergadering ?

6.

Verkiezingen MR
Voorzitter Wesley is met zijn laatste jaar bezig er
zullen verkiezingen opgestart moeten worden

Karlijn uitnodigen
voor volgend
schooljaar.
Verkiezingsbrief
met de digiduif
versturen. Kees.

4

Donderdag 19-052016
( al gedaan)

Mededelingen vanuit directie, CO, team, OV, GMR, kinderraad, voorzitter en greenteam
Directie
• Ingrid is weer bezig om te terug te keren.
• Formatie is rond in indeling van de groepen, nog niet de poppetjes.
2x een kleutergroep 1/2
1x groep 3
1x groep 4
1x 4/5
1x 6/7
1x 7/8
Doordat we veel kinderen tijdens het schooljaar zijn verloren aan verhuizingen,
speciaal onderwijs, etc. Moet er een leerkracht naar een andere school. Dit is
Ilse geworden, nadat bekeken is welke werktijdsfactor moest mobiliseren.
De klassen zijn mooi in aantal leerlingen verdeeld. De mogelijkheid bestaat dat
er halverwege het jaar een instroom groep komt voor 4 jarige.
•

Voor het indelen van de groep 4 en groep 4/5 komt er een stappenplan en
deze wordt doorgestuurd naar de MR. Zij geven dan wel of geen
instemming.

•

Heeft zich voornamelijk bezig gehouden met de formatie en is bezig met
het school[plan.

CO

OV
•

De vergadering van de OV loopt een week later dan de MR. Te vermelden
is; de verkeerscommissie gaat voor een Goude onderscheiding. We
hebben al zilver.

GMR
•

GMR heeft ook een verkiezing uitgeschreven. Echter hebben we zelf
binnen de MR ook een vacature. Deze verkiezing willen we eerst laten
passeren.
Kinderraad
• Zij gaan denken over hoe ze de plek onder het afdak vorm kunnen gaan
geven.
Voorzitter
• De oudergeleding van de MR is naar het voorzittersoverleg geweest.
Spreker was interessant. Het onderwerp ging over de directie 2.0 en werd
gegeven door Henk vd Pas.
Greenteam.
• Het schoolplein krijgt steeds meer vorm. Leerkracht Annemieke Pennings
trekt dit project. De kinderen gaan voor het oranjefonds collecteren en de
helft van de opbrengst is voor het realiseren van het schoolplein.
Afgelopen week is er weer een plantjesmarkt gestart en ook deze
opbrengsten gaan naar het schoolpleinproject.
Passend onderwijs
• Bosbessenschool: gaat samen met de partnerschapsschool. Eerst een
inloop waar ouders met hun kind 2 uur aan de instrumentele vakken gaan
werken onder toezicht van een leerkracht. Daarna gaan de kinderen de dag
verder in de bosbessenschool. De woensdag is in zijn geheel
bosbessenschool. Eerst wordt er een pilot uitgezet voor kinderen van
groep 5 t/m 7.
Er is nog geen contact geweest met de directeur van het ‘d Oultremont. Hij
is wel geïnteresseerd in het project bosbessenschool.
Tijdens dit onderwerp is er door de MR leden gebrainstormd over een
nieuw gebouw op de plek van “onder de bogen”. Het zou een school
moeten worden die zelfvoorzienend is in energie en nauw samenwerkt
met het ‘d Oultremont college. Het park achter de school zou in gezet
kunnen worden voor de bosbessenvariant. Kees gaat een balletje opgooien
bij Henk van de Pas. Wie weet…..
Geen rondvraag gesteld.

Voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.
Volgende MR vergadering

6 juli 2016

Volgende Notulist

Anneke Wolters.

