Agenda MR vergadering 18 juni 2019 - 19.30 uur
1. Opening: Vergadering wordt geopend en de agenda vastgesteld.
SAC schuift aan voor 2 items: -formatie
-informatie verstrekking

2. Informatie vanuit de directie:
 Schoolplan (concept versie) – zie bijlage 2 is uitgedeeld en besproken.
 Evaluatie werkdrukgelden – Is toegelicht door Marjolein. PMR stemt in
met het bestedingsplan.
 Formatie – keuze voor combi groep 2/3 is door Marjolein uitgelegd hoe
we tot deze keuze zijn gekomen. Ook wordt uitgelegd waarom we dit
jaar nog verder gaan met 2 groepen 1/2 en 1 groep 3. De
informatieverstrekking komt aan de orde. Op welke manier willen wij
informatie naar ouders verstrekken.
MR en SAC bieden steun en advies aan bij moeilijke
beslissingen/situaties. Ze hadden graag meegenomen willen worden.
Goede voorbereiding en onderbouwing. MR en SAC staan achter de
visie en achter de keuze voor het formeren van de groepen en de
formatie. Nu doen we het zo omdat de communicatie niet duidelijk was
maar volgend schooljaar doen we het zoals wij denken wat bij onze
visie past.
 Vakantierooster is doorgenomen en de MR oudergeleding heeft
hiermee ingestemd.

3. Ingekomen stukken: Brief van ouders wb de keuze combigroep 2/3

4. Mededelingen: Bianca nog afwezig! Herstel gaat moeizaam.

5. Notulen/ actielijst

6. Nieuws van:
 Arbo- Tevredenheidspeiling afgenomen. Het welbevinden was erg
positief.
 Team- Bianca begint weer met opbouwen en Janine ……..komt voor
volgend jaar ons team versterken. Ze gaat samen met Richelle
groep 8 doen.
 GMR- Communiceert nog steeds niet echt goed.
 SAC- Was deze vergadering voor een paar punten aanwezig.
 Verkeerscommissie- Loopt goed. Komen altijd afspraken na.

7. Rondvraag:
Welke leerkracht komt voor welke groep?
Groep 1/2a: Sarah en Johanna ??
Groep 1/2b: Linda en Marieke ??
Groep 3: Bianca en Patricia
Groep 4: Kristel
Groep 5:Esther en Jaqueline
Groep 6: Vinnie
Groep 7: Richard
Groep 8: Richelle en Janine
Er komen 2 vacatures (Erik en Miranda) binnen de MR voor de oudergeleding.
Vinnie gaat hiermee aan de slag.
Etentje nieuw schooljaar? Wanneer?

