Mr vergadering
Notulen 15-01-2020
1. Opening en notulen vorige vergadering
- Ouderbijdrage n.a.v. de enquête die gehouden is onder de ouders. Communicatie OR-MR
is niet helemaal fijn gelopen. De enquête ging vooral over het schoolreisje, de OR mag
(moet) meer duidelijkheid geven over waar het geld naartoe gaat.
Anja neemt contact op met Heidy om de communicatie/ouderbijdrage te bespreken.
Voorstel: de oudergeleding van de MR wil graag aansluiten bij de volgende OR
vergadering om de communicatie te bespreken en in de toekomst soepeler te laten
verlopen. De MR en OR moeten samen werken i.p.v. tegenover elkaar staan.
Voor 1 februari wordt er een beslissing genomen over het bedrag.
- Sonja: is er vanuit de OR al een besluit genomen over het inzamelen van kleding?
- De afspraken vanuit de BSO m.b.t. het spelen/afspreken in de nieuwsbrief zodat alle
ouders op de hoogte zijn.
2. Rondvraag en mededelingen
- Inge kijkt naar het account voor de MR zodat ze makkelijk in de stukken kunnen die via
de mail gestuurd worden.
- De notulen van de OR graag delen met de MR. Eventueel op de website?
3. Risico inventarisatie
Besproken.
4. Terugkoppeling kijkdagen nieuwe leerlingen
Op vrijdag zijn er 4 gezinnen komen kijken, op woensdag is niemand geweest.
Volgend jaar de uitnodigingen eerder verspreiden en de flyer updaten.
5. Uitleg invulling schoolplan o.l.v. Sarah Bergens
Op 06-12-2019 hebben wij aangesloten bij de studiedag op de Raamdonk in Grave.
De boodschap van deze studiedag was: hoe leren kinderen, hoe onthouden kinderen en
iedereen kan iets leren, talent bestaat niet. Deze wijze past bij onze visie en we willen graag
met haar verder. In februari en aan het einde van het jaar komt ze bij ons op school. Ook
gaat ze nog drie keer naar Grave. Hier zullen Loes, Ilse en Inge een keer aansluiten en dit
terugkoppelen aan het team.
6. Evaluatie kunstweken project
Kinderen, ouders en leerkrachten waren erg enthousiast.
We willen dit om het jaar doen.
7. Agendapunten volgende vergadering
- Evaluatie gesprek MR-OR
- Begroting / jaarplanning 2020-2021
- Inzameling kleding
8. Sluiting
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