Notulen MR-vergadering maandag 15 mei 2017
Aanwezig:

Irene Nagtegaal (voorzitter)
Arjan van Rangelrooij
Hans Venema
Jolanda Slatius (vervanger Marijke)

Afwezig: Fred van Nassau
Opening:
Irene opent de vergadering.
Fred heeft zich voor deze vergadering afgemeld.
Notulen (13-03-2017) en actiepuntenlijst
De notulen worden goedgekeurd.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen vanuit de directie en de SR.
Hans, Irene Bruijnes en Irene Nagtegaal spreken een datum voor een
voorzittersoverleg tussen de SR en MR af.
Ouderenquête
Er hebben 55 gezinnen gereageerd op de Scope ouderenquête.
Zij beoordelen De Windroos gemiddeld met een 7,5.
Hans geeft aan dat er als vervolg op de Scope ouderenquête nog een school
specifieke enquête zal worden uitgezet. Dit is in het verleden ook al eens gebeurd.
Aangezien deze vervolgenquête omgezet moet worden naar een nieuwe digitale
omgeving, zal de enquête pas in september uitgaan.
De inhoud van de enquête zal met de MR besproken worden. Hans heeft de vorige
versie van deze enquête rondgemaild en vraagt op –en/of aanmerkingen door te
geven.
Hans mailt de uitslag van de Scope ouderenquête door aan de MR.
Formatie:
De leerkrachtenverdeling voor het schooljaar 2017-2018 is bekend.
Hans brengt de MR hiervan op de hoogte.
Naar aanleiding van de groepsverdeling wordt vanuit de MR geopperd om ouders
meer inzicht te geven in de terugloop van het leerlingenaantal op De Windroos en
de gevolgen daarvan voor de groepsverdeling, zoals combinatieklassen. Als ouders
zich meer bewust zijn van de gevolgen zijn zij wellicht ook gemotiveerder om mee te
denken over mogelijke oplossingen. Zij zien dan zelf ook meer de noodzaak van een
goede promotie van de school. Ouders met goede ideeën kunnen dan mogelijk
gevraagd worden om mee te draaien in de PR-commissie.
Hans stelt hierover een stukje op voor in de nieuwsbrief.

Samenwerking De Windroos en Shezaf
Shezaf start met ingang van het nieuwe schooljaar een peutergroep in één van de
lege lokalen van De Windroos. Zij zullen hier vijf ochtenden per week gebruik van
maken.
In mei volgt nog een gesprek met Scope over de voorwaarden.
De Windroos wil proberen Shezaf ook te betrekken bij de schoolactiviteiten, zoals de
gezinsdienst.
Notitie P&O Scope: kaders nevenfuncties en inzetbaarheid
In verband met de afwezigheid van Fred besluiten we de eerstvolgende GMR
vergadering af te wachten.
Communicatie en PR
 In oktober zal nogmaals een kledingbeurs worden georganiseerd.
 Begint volgend schooljaar wordt er weer een open huis gehouden.
 Hans stuurt een datumprikker uit om een nieuw overlegmoment met de PRcommissie in te plannen
 Tijdens de avondvierdaagse wordt De Windroos gepromoot door middel van
het lopen in schoolshirt en het aanmoedigen langs de route door
leerkrachten met de schoolvlag.
WVTTK
 De luizencontroles worden niet consequent van tevoren aangekondigd. Dit
zal nogmaals in het team besproken worden.
 Er wordt gevraagd naar het achterliggende idee achter de stroopwafelactie.
Hiermee wordt geld ingezameld om het afscheid van groep 8 te kunnen
bekostigen, zoals de huur van het Parktheater en het aanschaffen van
musicalboekjes en kostuums.

De volgende MR vergadering is 19 juni 2017.

