Notulen van de MR vergadering op 21-05-2019
Aanwezig: Vitalina, Ilse, Sanne en Angela
1. Punten n.a.v. vorige vergadering
1. Notulen van 26-03-2019 bespreken en eventueel bevestigen
De notulen is aangepast en wordt op de website geplaatst.
2. Algemene punten
1. VDA/DaVinci
Geen bijzonderheden
2. Voortgang werkgroepen
3. Geen bijzonderheden
4. Schoolprestaties (NSCCT, Cito)
De schoolprestaties worden volgende vergadering besproken, naar aanleiding van de E-Cito’s.
5. Medewerkers (verzuim, vorderingen, cursussen, formatie)
Geen bijzonderheden
6. OR
Geen bijzonderheden
7. Leerlingen (PR, Passend Onderwijs)
Geen bijzonderheden
3. Ingekomen stukken
1. Begroting OR
De begroting van de OR voor 2018-2019 wordt besproken en eventueel bevestigd.
De OR-begroting wordt nog niet vastgesteld, omdat er nog onduidelijkheden zijn. Zo wordt er om
een vergelijking met de begrote bedragen van vorig jaar gevraagd, moet er ruimte komen voor
budget voor de opening, is er geen avondvierdaagse (wel begroot) en is het voorleesontbijt anders
ingericht (er is geen ontbijt geweest, er zijn wel boeken gekocht). Vitalina zal dit met Nathalie
bespreken tijdens de OR-vergadering.
2. Visiestuk vastleggen
In de vorige vergadering is het vernieuwde visiestuk al aan de orde gekomen. Deze wordt opnieuw
besproken en door de MR bevestigd.
De basis van het visiestuk is goed. De wens is er om het kopje ‘de wijk’ en ‘de leerlingen’ nog eens
goed te bekijken en het positiever te omschrijven.
3. Concept jaarplan 2019-2020
Het concept van het jaarplan wordt besproken en de MR wordt om feedback gevraagd.
Het concept van het jaarplan is goed ontvangen. Ook hier aandacht voor stukje ‘de wijk’ en ‘de
leerlingen’.
4. Concept schoolplan 2019-2020
Het concept van het schoolplan wordt besproken en de MR wordt om feedback gevraagd.
Er is feedback op het schoolplan, deze wordt meegenomen en verwerkt.

4. Mededelingen
1. Terugkoppeling studiedag 07-05-2019
Op 07-05-2019 heeft er een studiedag plaatsgevonden over het jaarplan en de doelen van de
komende vier jaar. Hier wordt een terugkoppeling van gegeven.
Tijdens de studiedag van 07-05-2019 zijn er doelen gemaakt voor de komende vier jaar. Deze
doelen zijn terug te vinden/verwerkt in het eerder besproken jaarplan, visiestuk en schoolplan.
2. Vijf gelijke dagen model
Er zijn de afgelopen periode acties geweest rondom de eventuele invoer van het vijf gelijke dagen
model. Deze worden besproken en de acties voor de komende periode worden gemaakt.
- Er zijn te weinig mensen bereikt tijdens de voorlichtingsmomenten. De vraag aan de
oudergeleding is dan ook om de ouders die nog niet bereikt zijn te bellen met een vragenlijstje
(beslisboom).
- Er komt een uitgebreide brief met een samenvatting van de PowerPoint van de voorlichting en
deze wordt per mail naar de ouders verstuurd.
- Als uit de reactie van ouders blijkt dat er nog behoefte is aan een voorlichting, komt deze nog
op een later moment (indien hier tijd voor is).
- In de week na de vakantie (17 t/m 21 juni) vindt de stemming plaats.
- Procedure stemming: Er komt 1 formulier per gezin. Ouders moeten naar school komen om te
stemmen. Ze krijgen een enveloppe met een unieke code. Het stemformulier wordt eruit
gehaald en die stoppen ze in de box. Dit kan voor of na schooltijd.
5. Rondvraag
- Op 3 juni is de proefinspectie. De bezoekers willen een half uur met ouders praten (geen ouderarena)
vertegenwoordiging met MR, OR en door de school heen. Het beste moment hiervoor is vlak voor de school
uit is (14.30-15.15).
6. Acties komende periode
- OR-begroting wordt verhelderd door Natalie (Vitalina)
7. Punten komende vergadering
- Formatie
- Jaarplan vaststellen
- Schoolgids vaststellen
- OR begroting vaststellen
- Vijf gelijke dagen model conclusie
- Roostervrije dagen

