MR-vergadering woensdag 15-1-2018
Tijd: 19.30 uur
Notulen: Ellen
agendapunten:
Deel I: 19.30 uur tot 20.30 uur
1
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Opening
Notulen 6 december
Mail/post:

doelen:

Goedkeuren, vorige notulen op
site?
Is inmiddels getekend door
Lisette.

Schoolspecifieke criteria
MR-cursus
3

Mededelingen vanuit MT?
Leerkracht van groep 6 is nog ziek, Esme
vervangt haar deze periode.
Schoonmaak: veel klachten.
Nieuwe schoonmaakster moet nog ingewerkt
worden.
Website: voor de voorjaarsvakantie gaat de site
de lucht in
Meubilair: In de gang komen er nieuwe kasten.
De ingang krijgt een nieuwe look. Er komen
foto's van de kinderen te hangen.
Rapporten: groepen 1t/m 8 krijgen een
woordbeoordeling op het rapport. Het wordt
meer een rapport voor de kinderen. Er komt een
begeleidende brief bij voor de ouders.
Rapportbladen: daar zitten geen toets-bladen
meer bij.

Mededelen
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Arbo (Karen)
Er ligt een plan van aanpak. Het plan van
aanpak gaat naar het team en wordt toegelicht.

Informeren
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Professionaliseringsbeleid
Teamscholing: EDI/ schoolopleiders in
ontwikkeling.
Personeel: opvallend veel collega's volgen veel
cursussen.
Jessica: donderdag gaat ze beginnen.
Karen: gestart met Master, onderwijskunde
Chantal: gestart met haar Master
Irene: doet een opleiding: leren en innoveren

informeren
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Schoolplan
Jaarplan 2017-2018
 HGW
 EDI

informeren



Kanjertraining willen we dit schooljaar
meer borgen.
 Leerteams hebben dit schooljaar meer
inhoud gekregen.
 Taal/spelling. We zijn dit jaar gestart
met een nieuwe methode. De lat ligt
hoger. De kinderen zijn bewuster met
spelling bezig. En er is meer een
doorgaande lijn in de groepen.
 W.O.: We gaan dit schooljaar een nieuwe
methode uitzoeken.
 De Biezen is een opleidings-school:
stagiaires zien we als collega's. Dit krijgen
we ook terug van stagiaires.
 Levensbeschouwing: studiedag
 ICT: 13 april komen er leskisten op ICT
gebied.
 CAO:
Andere schooltijden
basismodel/overlegmodel
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.

GMR
Ouder wordt gevraagd via de BB
Rondvraag
Verkeersactie: We gaan weer binnenkort een
actie houden.
033 kei-schoon: De Biezen doet mee aan deze
actie en probeert de kinderen bewuster om te
gaan met afval/zwerfafval in hun omgeving.

vervolg

Deel 2: 20.30 uur tot 21.00 uur
Stukje Biezenbabbel
Niet nodig.
Nieuwe leden informeren
Marloes neemt contact op met de toekomstige
MR-leden. Zij worden 11 juni uitgenodigd. Ook
worden zij in de gelegenheid gesteld om een
cursus te volgen.
OR gemaild met voorstel begroting.
De Begroting is bekeken door de MR. Het valt op
dat er een grote reserve is.

Overleggen.

