mrtheresiaboukoul@gmail.com
Aanwezig: Saskia, Anouk, Raymond en Lenny
Afwezig: Lonneke
Datum: 17-09-2018

Agendapunt:
1. Opening
2. Mededelingen

3. Vaststellen
notulen
4. Ingekomen
stukken

5. Uitgaande
stukken
6. Visitatie

7. IKC

8.  Start schooljaar

Toelichting:
Vaststellen agendapunten. Lenny opent de vergadering om
19.00 uur.
Saskia toelichting agendapunten: 6 en 7
- We heten Anouk van harte welkom. Anouk zal de rol van
PMR-lid op zich nemen vanwege het vertrek van Nancy.
(Foto zal volgende vergadering gemaakt worden)
- De klankbordgroep wordt per direct opgeheven vanwege
te weinig animo.
Verder zijn er geen mededelingen.
Notulen Lonneke d.d. 19-06-2018 & actiepunten
De notulen worden goedgekeurd met dank aan Lonneke
● E-mail GMR 18-06-’18
● notulen GMR 14-05-2018
● jaarplanning GMR ‘18-’19
● eindverslag vervangersvraagstuk
● professioneel statuut
● instemmingsverkl. m.b.t. schoolgids ‘18-’19
● instemmingsverkl. m.b.t. schooljaarpl. ‘18-’19
Verslag Visitatie
Saskia deelt met ons de conclusie van de visitatiecommissie.
Ben blij met de school, leerkrachten zijn betrokken, positief naar
de kinderen toe. Ontwikkelpunt is begrijpend lezen → blijf elkaar
feedback geven m.b.t. didactisch handelen. Vraag vanuit de
commissie: zijn de kinderen braaf of betrokken? We kunnen nog
meer uit de kinderen halen, structuren los durven laten en
hogere verwachtingen van kinderen hebben.
Integraalkindcentrum
Saskia vertelt over de huidige stand van zaken m.b.t. de
IKC-vorming. Saskia gaat samen met S.G. (SKS) de
IKC-opleiding volgen. IKC is stichtingsbeleid. Hoe dit vorm gaat
krijgen binnen Swalmen wordt duidelijk gedurende het volgen
van deze cursus. Ouders en leerkrachten moeten in de
ontwikkelingen meegenomen worden.
Eerste indrukken start schooljaar
Anouk en Lenny zullen kort de start van het schooljaar toelichten
met de volgende punten:
- Inzet werkdrukmiddelen
Stan verzorgt de begeleiding aan zorgleerlingen op
maandag en dinsdag. Ook de leerlingen die uitdaging
nodig hebben komen aan bod. Eerste weken even
afstemming zoeken, verloopt nu al veel soepeler.
Judith ondersteunt m.n. het spelend leren in groep 1 t/m
4, neemt instructiemomenten voor een enkele groep voor
haar rekening en vervangt bij consultaties.

Acties:

Goedkeuring
Info

Info

Info

Info

-

9.  Activiteitenplan

10. MR Jaarverslag

11. Actiepunten

12. Rondvraag

16. Sluiting

Inloopavond
Druk bezocht, meeste ouders waren met kinderen
aanwezig. Betrokkenheid was groot. Fijn dat een korte
inloop al voldoende was. Korte vragen beantwoorden.
OV-vergadering was niet meer gelijktijdig → werd als
prettig ervaren. We vragen ons af hoeveel ouders op de
OV-vergadering afkomen.
- Studie Jan Jutten
we denken na over wat we belangrijk vinden in ons
onderwijs. er wordt meer tijd gecreëerd voor het
gezamenlijk voorbereiden van lessen.
MR Activiteitenplan ‘18-’19
Opstellen MR activiteitenplan ’18-’19. De eerste opzet is
gemaakt, bekijk alvast waar er wijzigingen dienen plaats te
vinden.
Er worden geen verdere aanpassingen gedaan. Samen met de
financiële verantwoording opsturen naar het CvB.
MR Jaarverslag ‘17-’18
Samenstellen MR jaarverslag ‘17-‘18 incl.
Financieel jaarverslag ‘17-‘18
->Opsturen financiële verantwoording naar CvB
Er is wederom een groot bedrag over vanuit de financiële
middelen. We gaan informeren bij leerkrachten aan welke
materialen/middelen behoefte is voor het primaire leerproces
van de kinderen.
- Nieuwe actiepunten vaststellen
- Besluitenlijst nalopen/bijwerken
Lenny:
Hebben jullie nog tips voor ons m.b.t. de start van het schooljaar
of de klankbordgroep?
Deze vraag is niet meer van toepassing.

Plicht

Plicht

Actiepunten:
Nr.
374

Datum
19-06-2018

Actiepunt
Instemming verlenen (OMR) aan de schoolgids

Wie?
Lenny

Gereed
17-09-2018

375

19-06-2018

Instemming verlenen aan het eindrapport van de RI&E
na de 1e vergadering van het nieuwe schooljaar.

Lenny

376

19-06-2018

Bericht op ISY individuele onderwijs behoefte v/h kind

Saskia

17-09-2018

377

19-06-2018

Instemming verlenen aan het schooljaarplan (PMR) en
positief advies (OMR)

Lenny

17-09-2018

378

19-06-2018

Goedgekeurde notulen MR ter publicatie website/gang

Lenny

17-09-2018

379

19-06-2018

Goedgekeurde notulen 08-05 naar team/GMR/

Lenny

17-09-2018
17-09-2018

onedrive/OV
380

19-06-2018

Stukje op ISY plaatsen n.a.v. vergadering

Lenny

381

17-09-2018

Foto MR maken voor op website (+plaatsen)

Lenny

382

17-09-2018

Goedgekeurde notulen MR ter publicatie website/gang

Lenny

13-12-2018

383

17-09-2018

Goedgekeurde notulen 08-05 naar team/GMR/

Lenny

13-12-2018

onedrive/OV
384

17-09-2018

Stukje op ISY plaatsen n.a.v. vergadering

Lenny

13-12-2018

385

17-09-2018

MR jaarverslag doorsturen naar OR/team/school
ophangen

Lenny

13-12-2018

386

17-09-2018

MR jaarverslag & activiteitenplan opsturen naar CvB

Saskia

387

17-09-2018

MR jaarverslag ’17-’18 plaatsen op website

Lenny

388

17-09-2018

Inlichten MR-leden over de datum van de
MR-starterscursus

Lenny

389

17-09-2018

Behoefte peilen bij leerkrachten m.b.t. financiële
bijdrage MR aan het primaire leerproces van de
kinderen.

Lenny

Besluitenlijst:
Nr
1

Datum
17-09-2018

MR Besluiten 2018-2019
Goedkeuring MR jaarverslag en financieel verslag schooljaar 2017-2018

Werkzaamheden
Nr
1
2
3
4

Datum

Activiteiten

13-12-2018

13-12-2018

