Notulen MR Vergadering Krullevaar

Datum: 26 april 2018
Aanwezig: Eline van Braam, Marjanne van Drie, Marjon Broekman, Dyane Kalvenhaar,
Sjoukje Burgmeijer
Afwezig: Els van de Laar, Diane van Rossum
Volgende vergadering: 28 juni 2018

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening (19:00)
Vaststellen notulen vorige MR vergadering (19:00-19:05)
Actiepunten vorige MR vergadering (19:05-19:10)
Status in de groepen (19.10-19.20)
20 jarig jubileum Krullevaar – foto’s en video (19.20-19.50)
Vakantierooster 2018-2019 (19.50-20.00)
MR leden 2018-2019 (20.00-20.10)
Ontwikkelingen en nieuws (20.10-20.20)
Vaste agendapunten (20.00-20.20
a. Begroting en jaarplan
b. Communicatie
c. ICT
d. Formatie en bezetting
e. Resultaten
f. Lesmethoden en projecten
g. Pythagoras
h. Samenwerking met Supernova en Doomijn
10. Rondvraag (20:20-20:30)
11. Afsluiting van de vergadering (20:30)

1. Opening
Voorzitter: Marjon Broekman
Notulist: Dyane Kalvenhaar
2. Vaststellen notulen d.d. 13 maart 2018
• Geen bijzonderheden, notulen akkoord
3.
•
•
•
•
•
•

Actiepunten vorige vergadering
Punt 1: We kijken terug op een geslaagd 20 jarig jubileum van de Krullevaar
Punt 2: Gedaan
Punt 3: Pakken we vanaf volgend schooljaar op i.c.m. luizenmoeders. 1 brief maken.
Punt 4: Wordt opgepakt
Punt 5: Eerste schoonmaakavond is geweest op 26 april 2018. Dit was erg fijn en
noodzakelijk. Tweede schoonmaakavond 17 juli 2018.
Punt 6: Er staat op dit moment ongeveer € 1600,= op de bankrekening. Dit geld moet
besteed worden en de bankrekening moet worden opgeheven. We betalen veel kosten
aan de bank voor deze rekening. Marjanne heeft aangegeven na te denken waar ze het
geld aan wil besteden.
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Actiepunten
Nr. Actiepunt
1
20 jarig jubileum
2
Tekst website
3
Opzet maken brief om klassenouders en
luizenmoeders te werven
4
Rekening koptelefoons naar Diane
5
Schoonmaakavond: 26-4-2018 en 17-072018
6
MR bankrekening
4.
•
•
•
•
•
•

Wie
Allemaal
Marjanne
n.n.t.b.

Opgevoerd Deadline
20170928
20180327
20170313
20180125

Marjon
n.n.t.b.

20180125
20180125

Marjon/Eline 20180125

Status in de groepen
Annica Karst helpt op de diverse groepen en geeft tips. Positief belonen werkt goed.
Verder helpt Annica ook mee in het gedrag van kinderen en betrekt ouders hierbij.
Groep 8 gaat op kamp en is druk bezig met de voorbereiding van de musical.
Meester Jorn draait volledig groep 8B en we hebben voor de meivakantie afscheid
genomen van meester Ronald.
Marjanne gaat samen met het team en Annica een vragenlijst opzetten en deze wordt
door de leerlingen ingevuld: Voornamelijk over hoe kinderen zelf de veiligheid op school
ervaren. Dit wordt na de meivakantie opgepakt.
De zorgen rond groep 5/7 worden gedeeld binnen het team. Ook zal hier preventief op
ingezet worden.

5. 20 jarig jubileum Krullevaar
Status
• We kijken terug op een zeer geslaagde jubileum week. De voorbereiding en het
instuderen van de acts op school is goed verlopen en de voorstelling was een groot
succes. Op donderdag 29 maart was de ijsgoochelaar ook een groot succes.
• Er zijn heel veel foto’s gemaakt en een super leuke film. Het verspreiden hiervan moet
met grote zorg gebeuren. De nieuwe AVG wet maakt dit lastig. Marjanne gaat met haar
team inventariseren welke ouders hebben aangegeven dat er beeldmateriaal verspreid
mag worden.
• Verder geeft Marjanne aan ideeën te hebben over de film: Dit zou per groep kunnen of
en filmavond op school organiseren. Het team pakt dit op.
• Tevens hebben we gesproken over een fotoboek (inkijkexemplaar) die op school blijft
liggen met een mooie selectie foto’s van het jubileum. Eventueel zouden de kosten
hiervan betaald kunnen worden met het geld op de MR rekening.
6. Vakantierooster 2018-2019
• Marjanne heeft een voorstel gedaan en dit besproken met het team. Dit ziet er goed uit.
7. MR leden
• Marjon en Dyane hebben aangegeven aan het eind van dit schooljaar te stoppen met de
MR. Marjanne geeft aan dat de MR zelf actie moet ondernemen om nieuwe ouders te
werven voor de MR. Marjon gaat op zoek naar de brief van de vorige keer en deze
aanpassen aan de huidige situatie. Na de meivakantie zal deze brief verstuurd worden
naar de ouders en tevens zal er in de Krulinfo een oproep gedaan worden.
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8. Ontwikkelingen en Nieuws
• De ontwikkelingen en nieuws worden in punt 9 uitgebreid besproken.
9. Vaste agendapunten
a. Geen nieuws
b. Scherm in de hal is gemaakt en de Krulinfo is weer opgepakt en verstuurd
c. Geen nieuws, Sjoukje geeft aan dat vervelend is om te sjouwen met de laptops voor
de onderbouw. Een eigen ICT ruimte zou wel heel wenselijk zijn.
d. School inzetplan 2018-2019 hebben we besproken en daar is een duidelijke
voorkeur uitgekomen. Tevens hebben we het aantal leerlingen voor komend
schooljaar besproken met het aantal FTE leerkrachten. Marjanne heeft dit binnen
het team besproken, zodat men ook tijdig zelf kan beslissen over zijn of haar baan.
Communicatie over de groepsindelingen 2018-2019 pakt Marjanne op. Hierover
komt een informatieavond op school.
e. De CITO toetsen zijn afgenomen.
f. Geen nieuws
g. Geen nieuws
h. Marjanne geeft aan dat er veel meer communicatie is met Supernova. Dit loopt erg
goed, er is zelfs gesproken over een gezamenlijke hal bij binnenkomst van de school,
maar ook andere activiteiten zoals een sportdag zouden prima samen gehouden
kunnen worden.
10. Rondvraag
• Diane is behoorlijk ziek geweest en het herstel duurt langer dan verwacht. Ze gaat na de
meivakantie weer rustig beginnen.
• Marjanne blijft zeker tot aan de zomervakantie Els vervangen.
Actiepunten
Nr. Actiepunt
1
Opzet maken brief om
klassenouders en luizenmoeders te
werven
2
MR gelden / MR rekening
3
MR brief werving nieuwe leden

Wie
n.n.t.b.

Opgevoerd Deadline
20180125
Zomervakantie

Allen
Marjon

20180313
20180313
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