Notulen
Soort vergadering: MR vergadering.
Datum: 9-5-2019

Afwezig: Myrthe (i.v.m. zwangerschapsverlof) Jan.
Extra: Marjolein ter vervanging van Myrthe, Bas en Inge
Verslag gemaakt door: Laury van Nispen
Agendapunt

Inhoudelijke bespreking

1.Opening.

Vergadering geopend om 19.55 uur.

2.Ingekomen post.

Een leuk artikel over het project Move van groep 7 J

3. Verslag vorige MR.

Deze volgt nog….

4. Vooruitblik GMR.

Er is een presentatie over het bestuursformatie plan. Hier
moet 17 juni voor gestemd worden binnen de GMR. Er
zijn 2 vacatures voor de Raad van Toezicht.
Tevens zal het gaan over 3-O leren en
internationalisering.

5. Mededelingen
directie/team +
personele zaken.

Actiepunt
voor

Myrthe: lekker aan het genieten van haar verlof!
Jolanda, ze is begonnen met de behandeling en het gaat
naar omstandigheden goed met haar.

6. Missie/visie

7. Tevredenheid
enquête(team)

We hebben een studiedag gehad rondom missie/ visie.
Daarna is een tekst gemaakt over ons door de organisator,
hier waren wij echter niet blij mee. We hebben de tekst
met opmerkingen teruggestuurd. Vervolgens kwam er
een mooie tekst uit waar we mee verder zijn gegaan. Er
is keihard gewerkt aan mooie uitspraken en kreten die te
zien zijn in de teamkamer. We willen een korte en
pakkende visie en zijn benieuwd waar de organisator mee Peter
terugkomt qua tekst. We maken nu een visie van school
en gaan verder met een gezamenlijke visie met Kids
Society. Hier gaan we 27 mei met een delegatie van Kids
Society en De Schakel voor zitten.
Punt voor volgend schooljaar om de schoolgids weer te
bespreken in de MR

8. Kletskwartiertje

Dit jaar was het personeel aan de beurt in de 3-jaarlijkse
cyclus. Afwisselend mogen ouders, kinderen en
leerkrachten dit invullen. De normscore van het SKPO
ligt iets onder de 3, wij als school hebben de lat van de
normscore op 3 liggen. Er is 1 aandachtpunt, dit is het
punt rondom ontwikkelen van vaardigheden van

bijvoorbeeld sociale media. Dit is ook een punt waarin
9. Formatie 2019/2020 we in ontwikkeling zijn, dus dit komt ons bekend voor.
We zijn zeer tevreden over de uitkomst.

10. Rondvraag en
sluiting.

Er is een wensenformulier rond gestuurd, iedereen heeft
voorkeuren door mogen geven. Ook hebben we iets meer
werkdruk gelden mogen inzetten binnen de formatie.
Peter geeft een toelichting bij het formatieplaatje. Dit
plaatje gaat morgen mee met alle kinderen.

Etienne vraagt zich af of er een wisseling nodig is van
ouders en leerkrachten die naar de GMR gaan. Dit komt
terug in de laatste MR vergadering.
Jenny heeft navraag gedaan over het dupliceren van de
gelukslessen. We mogen deze niet zomaar overnemen,
maar er valt wel te praten over bijvoorbeeld een
workshop.
De vergadering is gesloten om 21.16 uur.

