Notulen MR-vergadering
d.d. 3 april 2017 (19.30 uur)
Aanwezig: Hans, Paul, Daan, Rinus, Erik, Jolanda, Ine en Milly
Notuliste: Milly
1 Welkom, opening en mededelingen

Hans

- Hans opent de vergadering om 19.40 uur.
2 Mededelingen directie

Erik en Rinus

-

-

-

WGT
Opbrengst was vergelijkbaar met andere jaren. Er waren veel
jonge gezinnen, dus mensen gaan dan wel eerder naar huis. Hans
en Paul vonden het heel leuk, dat de kinderen zelf presenteerden.
Voetbalkooi
De kooi gaat binnenkort weg. Er komt een groenvoorziening met
speeltoestellen. Het zou voor de zomervakantie klaar moeten zijn.
Gesprekkencyclus
Alle gesprekken zijn geweest. Erik is bezig met de formatie.
Erik vertelt, dat hij na dit schooljaar gaat stoppen als directeur op
de Sint Willibrordus. Het volgend schooljaar gaat hij vier dagen per
week aan het werk voor Prisma.
Rinus brengt ons op de hoogte van de sollicitatieprocedure.
De interne en externe trajecten lopen tegelijk. We krijgen van
Rinus de concept advertentie en profielschets.
Tot 10 april mogen teamleden en MR-leden reageren op de
inhoud ervan (graag een mail aan Rinus sturen).
Jolanda en Paul gaan in de sollicitatiecommissie.

3 Notulen team 17 januari 2017
Hans
Geen opmerkingen.
Notulen team 31 januari 2017
Paul: suggestie voor de Paasviering;
Erik merkt op dat de invulling van de viering net rond is en licht deze toe.
Paul geeft aan, dat er (vanuit de gezinsvieringen) genoeg ideeën zijn om de
vieringen op school vorm te geven.
Hans: vraagt naar het Ganzenbord (identiteitsspel).
Erik geeft toelichting.
Notulen team 21 februari 2017
Geen opmerkingen.
Notulen team 9 maart 2017
Geen opmerkingen.
Notulen team 14 maart 2017
Geen opmerkingen.
Notulen MR 26 januari 2017
De notulen zijn goedgekeurd.

4 Notulen GMR 31 januari 2017
Geen opmerkingen.
Jaarverslag 2016
Geen opmerkingen.

Hans/allen

5 Stukken Prisma

Erik/Rinus/allen

Verslag directeurenberaad 18 januari en 22 februari 2017
Geen opmerkingen.
Beleidsstuk sociale veiligheid
Hans: In het jaarplan van de MR zetten.
“Klokkenluidersregeling” november 2016
Geen opmerkingen.
6 Inspectierapport (definitief!)

Allen

Paul vraagt naar het Verbeterplan; Erik stuurt het plan (nogmaals) door.
Erik licht het coaching traject toe. We zijn hoopvol ten aanzien van de
prestaties van groep 8 m.b.t. de eindtoets (IEP). De leerlingen worden in drie
groepen gesplitst. De toets wordt op 18 en 19 april gemaakt.
Paul vraagt zich af of het raadzaam is om de ouders nog extra te berichten
over de Eindtoets.
Erik vraagt Lenneke een kort schrijven naar de ouders/leerlingen van groep 8
te doen (i.v.m. voorbereiding voor de toets).
7 RI & E
Geen opmerkingen.
8 Rondvraag
Daan:
Aanmeldingen nieuw MR-lid
Er is een persoon die zich heeft gemeld: Willemijn Ages.
Milly stuurt de mail van Willemijn door aan de overige MR leden. Hans neemt
contact op met Willemijn en nodigt haar uit voor onze laatste vergadering van
dit schooljaar.
Thema-avond social media
Erik geeft aan, dat het lastig is om iemand te vinden die invulling geeft aan het
thema.
Wellicht een idee om bij de GMR te informeren of er meer scholen zijn met een
dergelijke wens. Dan kan er iets georganiseerd worden voor meer scholen
tegelijk.
Hans:
Vanaf het volgend schooljaar gaat Daan in de GMR (in de plaats van Hans).

Allen

9 Sluiting
Hans sluit de vergadering om 21.20 uur.
De laatste vergadering van dit schooljaar is op woensdag 31 mei 2017
(vergaderen vanaf 17.30 uur; daarna uit eten).

Hans

Allen

