Verslag MR-vergadering 21-06-2016
Aanwezig:
Namens de leerkrachten: Willy Grondhuis, Wille Peeters
Namens de ouders: Ronald v.d. Laar Stephan Matthee, Dorthe de Jong,
Namens de directie: Anja Jansen, Joost Martens
Afwezig: Francé Toemen
1. Verslag vorige vergadering
 Goedgekeurd.
 Verslag wordt voortaan twee weken nadat concept-versie intern verstuurd is
op website school geplaatst.
 Concept-schoolgids: volgt in week 26 per mail.
 Gecorrigeerde score Cito-uitslag is vastgesteld op 539,9.
2. Mededelingen vanuit het management
Begroting
 Geen wijzigingen na vorige vergadering. Ronald zal exemplaar
ondertekenen namens MR.
Formatie
 Formatie is rond. Over het algemeen niet meer dan twee leerkrachten per
groep, fijn!
 Wordt nu nog bekeken welke kinderen in welke klas komen.
 Leanne gaat 2-jarige Masterstudie doen samen met Maud. Maud gaat
ook les geven op onze school (loonlijst Prodas).
 Eind week 26 wordt aan ouders gecommuniceerd wie welke groep gaat
draaien in het nieuwe schooljaar.
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Speerpunten
 Woordenschat-onderwijs
 Breder trekken onderwijs aan meer- / hoogbegaafden (door hele school)
 Meer inzetten ict-expertise van Roy
 Meer sparren en leren van elkaar (leerlingen en leerkrachten)
 Nieuwe methodes: taal en spelling, veilig leren lezen, sil op school
Vakantierooster
 Vakantierooster 2016/2017 is definitief vastgesteld.
Rapport risico inventarisatie en evaluatie
 5 juli staat controle gepland. Daarna volgt een terugkoppeling en
rapport. Zodra het rapport binnen is, ontvangen de MR-leden een kopie
per mail.
Interne audit Raad van Bestuur
 Staat gepland op 4 juli. 5 Ouders hebben aangegeven erbij aanwezig te
zullen zijn. Daarna zullen leerkrachten en leerlingen gesproken worden.
3. Mededelingen vanuit het team
 Mariska zal Francé in het nieuwe schooljaar opvolgen in de MR.
 Evaluatie lunchpauze onder leerkrachten is doorgeschoven naar 4 juli.
Dit onderwerp zal in het nieuwe schooljaar in de MR aan de orde komen.
4. Planning MR-vergaderingen nieuwe schooljaar
 De nieuwe MR-vergaderingen zijn alvast gepland op:
 27 september en 29 november 2016.
 17 januari, 21 maart, 16 mei en 27 juni 2017
5. Rondvraag
 Geen bijzonderheden.
Volgende vergadering: 27 september 2016 19.30 uur
Voor verslag,
Dorthe de Jong
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