Notulen MR-vergadering maandag 13 maart 2017 om 19.30 uur
Aanwezig:

Jolanda Slatius (i.v.m. zwangerschapsverlof Marijke)
Fred van Nassau
Arjan van Rangelrooij
Hans Venema
Irene Nagtegaal

Afwezig:

Marijke de Boer

Agendapunten
1.

Opening.

Jolanda wordt welkom geheten. Zij zal de laatste maanden Marijke vervangen i.v.m.
zwangerschapsverlof.
2.

Notulen (16-01-2017): Geen opmerkingen.

Actiepuntenlijst: Muziekproject. Dit in het kader van profilering. Dit punt wordt breder
getrokken. Het team heeft een top 3 gemaakt voor de profilering. De onderwerpen die
gekozen zijn, zijn: De creatieve school, 21e eeuwse vaardigheden en Engels. Dit loopt en zal
binnenkort binnen het team verder besproken worden.
3.

Mededelingen (vanuit directie, SR en MR)
-

Annemiek Steenbeek en Anique Bos-Bontenbal zijn de vervangsters van Marijke
geworden. De eerste weken stonden in het kader van wennen. De start is goed
geweest.

Formatie:
-

Vanmorgen is overleg geweest met de clusterdirectie en ook komend jaar kunnen we
starten met 7 groepen. We zijn nu aan het kijken welke leerlingen er blijven zitten en
welke leerlingen van school gaan. Aan de hand hiervan zullen de klassen als volgend
ingedeeld worden.

-

Truus Crama gaat met pensioen net voor de herfstvakantie en Marijke komt niet fulltime terug. Deze mogen we vervangen.

-

Daarnaast wordt geïnventariseerd wat leerkrachten willen in het kader van het te
werken aantal uren en eventuele mobiliteit.

- Ouderenquête. Vanuit Scope is deze enquête verstuurd naar de ouders. Het voorstel
is om de schoolenquête kritisch te bekijken en deze ook dit jaar nog naar ouders te
versturen. Het versturen van de enquête zal rond 4 weken voor de zomervakantie
naar ouders verstuurd worden. Op de volgende MR-vergadering (8 mei) zal de
nieuwe opzet besproken worden.
4.

GMR.

Vanuit de CAO-werkgroep is duidelijk geworden dat scholen aan kunnen haken bij de pilot
voor het overlegmodel.
5.

Communicatie / PR
- Evaluatie 20 Van Alphen. Veel kinderen hebben meegedaan. Dit punt zal terugkomen
in de enquête.

6.

Terugkoppeling PR-overleg 7 februari jl.

- De 20 van Alphen is besproken. Het is een mooi evenement waar je je als school kan laten
zien. Het idee om mee te doen is spontaan ontstaan dit jaar. Het was te kort dag om
iedereen goed te informeren over de deelname aan dit evenement. Komend schooljaar zal
dit eerder gecommuniceerd worden. Vanwege het teruglopende leerlingenaantal is het
belangrijk dat wij ons als school laten zien en profileren.
- Er is een kinderkledingbeurs opgezet. Deze zal 8 april plaatsvinden
- Hans heeft Shezaf, Olleke Bolleke en het stationnetje benaderd voor een samenwerking.
Olleke Bolleke ziet hier vanaf. Shezaf en het Stationnetje zijn enthousiast.
- Er zal nog een open huis gehouden worden. Dit moet nog geregeld worden.
- Kunnen ouders na schooltijd ouders kinderen begeleiden in bijvoorbeeld muziekles.
- In verschillende klassen wordt momenteel geïnventariseerd welke kinderen mee gaan
lopen met de avondvierdaagse. Het zou leuk zijn als wij ons laten zien tijdens dit evenement.
Bij de SR zal geïnventariseerd worden wat zij hierin kunnen betekenen.
- Voor het vakantiespel geldt hetzelfde.

