Agenda en notulen MR overleg schooljaar 2019-2020
Dag, datum en tijd: dinsdag 10 december 2019 19.30 - 21.00 uur
Locatie: Dr. Jan de Quay Voorzitter: Dailae (ivm afwezigheid Harm)
Aanwezig: Deirdre, Lonneke, Dailae, Linda, Gisèle, Janneke
Afwezig: Harm (met afmelding) Ingrid (afmelding)
Directie: Stijntje
Gast: Astrid Bakker
Nr:
1

Notulist: Gisele

Tijdbewaker:

Agendapunt/bespreekpunt: Toelichting: (achtergrond, relatie met…, doel, opbrengst)
Opening en agendacheck

Notulen:
n.v.t.

Mededelingen directie

Stijntje brengt de met MR te bespreken punten in en ligt
deze toe.
Ingebrachte punten:
-personele zaken
- schoolontwikkeling,
-studiedagen.

Er is een gezamenlijke studiedag geweest met beide teams. Hierin
onder meer aandacht voor rekenen, het jaarplan en bewegend
leren. En een aparte studiedag onderbouw hierin beredeneerd
aanbod kleuters, kennis delen mbt ouderbetrokkenheid en
motorische vaardigheden
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Agendapunten o.b.v.
Activiteitenplan

Mobiliteitsbeleid

Op de studiedag is samen met personeel gekeken naar het
mobiliteitsbeleid, hierin wordt eerst gekeken naar expertises en
daarna de weging. Hierin heeft de PMR instemmingsrecht, met de
aanwezige drie personeelsleden deze vergadering wordt dit
voorstel aangenomen.
Stijntje heeft geprobeerd om de subjectiviteit eruit te halen door
studie aan punten te koppelen
De OMR mag advies geven in dit traject, zij gaat mee met de
gevolgde procedure.

4

TSO

Gezien nieuwe constructie wenst de MR de
ontwikkelingen te volgen.

Spring heeft dringend behoefte aan vrijwilligers. Op de
Akkerwinde worden 2 stagiaires ingezet. Wij worden verzocht om
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mee te denken over oplossingen....Stijntje vraagt hoe andere
scholen zonder continurooster de tso hebben geregeld.
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Inspiratie-avond 17 maart

Update

Yvon Dieks, wil graag komen, neemt 1 maand voor aanvang
contact op met ons over de invulling. Locatie van de avond is in
Beers.
31-10: geen verdere bijzonderheden
10-12: Gisele schrijft stukje voor beide nieuwsflitsen over de
inspiratie-avond. Aanwezig ja/nee/ misschien via Social schools
van OMR account

6

Jaarverslag

Concept Jaarverslag door Harm opgeleverd. Insteek
gezamenlijk jaarverslag. Graag check op aanschaf nieuwe
lesmethoden (zie rode tekst)

Jaarverslag wordt goedgekeurd: we hebben alleen de toevoeging
m.b.t. Engelse digitale licentie verwijderd, deze is al in gebruik
sinds het schooljaar 2016-2017 (toevoeging van Janneke)

7

Communicatie

Willen we communiceren in bijv. De Dia of de Bijblijver?

Als MR kunnen wij een eigen account op social school krijgen, op
deze manier kunnen we als MR contact hebben met ouders.
31-10 Stijntje vraagt aan Corin voor deze MR account op social
school.
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Aktielijst rondvraag en
sluiting

Opvolgen of er nog acties openstaan en evt. nieuwe
toevoegen.

-Bij ziektevervanging heeft Optimus in principe een grote
invalpool. Soms worden klassen gesplitst, maar dat kan niet altijd,
onderwijs technisch gezien is dit ook niet altijd een goed optie. In
het uiterste geval kan het zijn dat er naar ouders
gecommuniceerd wordt dat kinderen thuis moeten blijven.
Stijntje heeft dit inmiddels gecommuniceerd naar ouders.
- we spreken nog over het intekenen van oudergesprekken via SS,
het tijdstip van 18.00 is niet handig
Data volgende vergadering
10 februari 2020 19.30 uur Vianen Deidre kan niet aanwezig zijn.
6 april 19.30 in Beers
11 mei 19.30 in Beers (ivm combinatie ouderraad)
22 juni 19.30 in Vianen
Geen rondvragen
Dailae sluit af om 21:00
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Rondvraag

aktielijst
notulen van
doorlopend
22 mei
22 mei
september

door

gedaan

linda
Janneke
Stijntje

Mee bezig
gedaan

Gisele
Stijntje
Stijntje

gedan
gedaan

11 december

actie
Communicatie nieuwsflits/ MR account Social Schools
Contact met Yvonne Dieks (GGD) ivm inspiratieavond
Subsidie vergroening schoolpleinenContact bedrijven leidingwerk ivm fietsen kansrijk
samenwerken
Stukje in nieuwsflits over inspiratie-avond
Social schools account voor de MR
Akkerwinde, krijgt een nieuwe plattegrond op papier ivm
brandveiligheid
Hoe hebben andere scholen tso geregeld?

11 december

Via MRsocialschools account belangstelling van ouders peilen

OMR

september
31 oktober
31 oktober

Stijntje

