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Mening= mening vormend
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Orien= oriënterend
Info=informerend
Agenda MR – woensdag 17 januari 2017

Tijd:

19.30-20.15 uur

Notulist: Irene

Milou is afwezig met afbericht
Onderwerp

Doel

Status

Agenda
Notulen

Agenda vaststellen
Goedkeuren

Besluit
Besluit

Aanpak

Irene vraagt wanneer we bespreken wat we fijn vinden middag of
avond vergadering. Vervolgens wordt het direct besproken. Irene
vindt de middag niet fijn, Emmy werkt woensdagmiddag. Daarom
gesproken over een andere dat en evt. later op de middag. Besloten
wordt de volgende vergadering te plannen op dinsdag 13 maart om
16.00 uur.

Thema
Beheerder
Annabel
Annabel

Irene vraagt naar het punt communicatie, wat dit met dyslexie te
maken heeft. Uitgelegd wordt dat het om een thema inspectie gaat.
Irene vraagt of er animo is geweest vanuit de ouders voor de
informatiemiddag op donderdag 23 november. Marloes antwoordt
dat er heel weinig animo was, maar dat het wel heel waardevol is
geweest.

Mededelingen

Informeren

Info

GMR/MR
Communicatie
(Ql-ICT)

Informeren

Besluit

Vervolgens worden de notulen goed gekeurd.
Annabel merkt op dat het jaarverslag nog steeds niet op de juiste
plaats op de site staat. Hij zou bij het jaarplan moeten staan.
Besloten wordt het nu zo te laten en het vlgd jaar anders te doen.
Emmy gaat naar de vlgd GMR vergadering.
Geen nieuws

Annabel

Annabel
Marloes

Werkdruk
leerkrachten
“Teamspirit”

Marloes:
“Er wordt een verschuiving gemaakt van de methoode is het
middel. Meer naar eigenaarschap van de leerkracht. Iedereen wil
het nog steeds heel graag goed doen. Maar er worden methodes
gevonden die minder tijd kosten en even effectief zijn.
De werkdruk is enorm voelbaar bij ziekte. Na de kerst gestart met
veel fulltimers en dit werkt fantastisch.”
Annabel vraagt of Odette blijft.
Marloes:” In ieder geval tot de zomervakantie, dan volgt er een
sollicitatieprocedure. Odette doet het goed. Ze werkt transparant.”
Emmy vraagt hoe het met Marloes en Hauwert gaat.
Marloes antwoordt dat ze voor de kerst al aangegeven heeft
Hauwert er niet meer bij te doen. Ze had haar tijd nodig voor de
Koet. En dat is heel goed geweest, het gaat nu heel goed.
Marloes: “We hebben nu echt een topteam.”

Marloes

ARBO
Link!

Informeren
Informeren

Besluit
Besluit

Annabel vraagt of we Odette misschien moeten uitnodigen voor de
volgende vergadering om kennis te maken en met het oog op de
formatie.Marloes vindt dit goed.Annabel zal haar uitnodigen.
Lieselot vindt het prettiger dan een homogene groep, omdat het
korter en sneller is. Kinderen die mee kunnen doen met een groep
hoger of lager.
Astrid geeft aan dat er bij haar twijffel is wbt groep 7/8, maar zegt
ook dat er wel heel veel pluspunten zijn.
Wordt opgepakt door allure.
Wens om in maart voorlichting voor groep 7/8 te doen.
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Info

Is net benoemd. Komt op de vlgd agenda

Marloes

Informeren

Besluit

Marloes past ‘m aan, stuurt ‘m naar de MR door voor de koetkrant
uitkomt en zal ‘m na goedkeuring van de MR daarin plaatsen.
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Geen nieuws. 17/4 Is er een gezamenlijke vergadering.
Onderwijsocngres over cyberpesten en werkdruk
Marloes:
- Scholingsbudget is naar rato, kun je kiezen om te sparen of
als het te kort is alvast lenen van je eigen budget van vlgd
jaar.
-Ouderavond gamen soc.media/ genotmiddelen/ pubertijd is 20
februari. Er komt een uitnodiging voor groep 7/8, ook voor de
Vijzel. De uitnodiging komt in de koetkrant.

Allen
Lieselot
Allen

-Agenda vlgd keer: digitaal onderwijs
Lieselot:
Op de website kloppen een aantal dignen niet. Marloes laat Lieselot
weten bij wie ze deze zake neer moet leggen.
Emmy:
De brief van de ouderraad voor de ouderbijdrage krijgen kinderen
mee, deze gaat in hun tas. Zo raken die brieven ook wel weg.
Waarom worden ze niet opgestuurd of gemaild?
Marloes antwoordt dat dit te maken heeft met de privacy.

