Notulen MR Vergadering Krullevaar

Datum: 10-01-2019
Aanwezig: Eline van Braam, Marjanne van Drie, Marjon Broekman, Hanneke Wilke, Sjoukje
Burgmeijer
Afwezig: Geen
Volgende vergadering: 5 maart 2019

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Opening (19:00)
Vaststellen notulen vorige MR vergadering (19:00-19:05)
Actiepunten vorige MR vergadering (19:05-19:15 )
Klankbordgroep (19.15 – 19.30)
Overblijfouders (19.30 – 19.45 )
Speerpunten ( 19.45 – 20.00 )
a. Taakgericht werken
b. Gedrag
c. Ouder/leerling betrokkenheid
d. Thematisch werken
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
8.
9.

Rondvraag (20:20-20:30)
Afsluiting van de vergadering (20:30)

1. Opening
Voorzitter: Marjon Broekman
Notulist: Eline van Braam

2. Vaststellen notulen d.d. 18/ 9 /2018
• Geen bijzonderheden, notulen akkoord
3. Actiepunten vorige vergadering
•
•
•
•

Punt 1: Marjanne zal dit z.s.m. mailen, toevoegen aan eerstvolgende krulinfo.
Punt 2: Dit punt komt terug op de volgende vergadering.
Punt 3: Wordt in deze vergadering besproken.
Punt 4: Wordt in deze vergadering besproken.
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•
•
•
•

Punt 5: Wordt in deze vergadering besproken.
Punt 6: Wordt in deze vergadering besproken.
Punt 7: Dit punt komt terug op de volgende vergadering.
Punt 8: Dit punt komt terug op de volgende vergadering.

4. Klankbordgroep
Tijdens de meest recente bijeenkomst van de klankbordgroep waren er weinig ouders
aanwezig, dus veel punten blijven liggen voor de volgende bijeenkomst.
Nu zijn voornamelijk het gezonde trakteren en het beleid rondom fruit besproken. Dit
jaar is er geen schoolfruit.

5. Overblijfouders
Marjanne: Er hebben zich 2 ouders aangemeld als overblijfouder. Dit is/wordt al met de
huidige overblijfouders besproken.
Tot op heden brengt de aanwezigheid van iemand van het team rust op het plein tijdens
de overblijf.
Marjon: Heeft uitgezocht dat professionele overblijf (TSO – tussenschoolse opvang) €25
per dag kost.
De overblijfouders krijgen een bijdrage vanuit het potje oud papier. Het potje raakt leeg,
ook dit is een probleem voor de toekomst van de TSO.
In de klankbordgroep wordt besproken:
- Vrijwillige ouderbijdrage verhogen?
- Zijn er andere ideeën voor overblijf?

6. Speerpunten
•
•
•
•

Taakgericht werken: Komt bij de volgende MR-vergadering weer aan bod.
Gedrag: Werken met een knorretje van de dag (complimentenbal). Elke groep
werkt toe naar een zonnetje van de week (ieder kind komt een keer aan de
beurt, complimenten ontvangen van klasgenoten).
Ouder/leerling betrokkenheid : De leerlingenraad is erg initiatiefrijk, wordt door
de kinderen als positief ervaren. Kinderen zien ook direct resultaat w.b.t.
besproken punten.
Thematisch werken: Springstof is ingevlogen om creatieve denkprocessen te
stimuleren bij zowel leerkrachten als kinderen. Zij leggen lesbezoeken af en
koppelen dit aan het team terug.
Na de voorjaarsvakantie gaat het team weer met Erik Groot Koerkamp in
bespreking. Het leerteam gaat aan de slag met een doorgaande leerlijn, zodat
voor de komende jaren een plan ligt.
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7. Vaste agendapunten
a.
b.
c.
d.

Begroting en jaarplan: Geen nieuws.
Communicatie: Geen nieuws.
ICT: Geen nieuws.
Formatie en bezetting : In groep 1/2/3 is een nieuwe collega. Jolanda van
Riessen werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Zij vervangt Jacqueline.
e. Resultaten: Geen bijzonderheden.
f. Lesmethoden en Projecten: Binnenkort starten we met het thema “Brr, koud!”.
g. Pythagoras: Geen nieuws.
h. Samenwerking met Supernova en Doomijn: Geen nieuws.

8. Rondvraag:
Geen

9. Afsluiting van de vergadering:
Alle aanwezigen bedankt voor hun komst.

Actiepunten
Nr. Actiepunt
1
Aanspreekpunt: mailen en in krulinfo
2
3
4.

Aankleding keuken overleggen met
Supernova en Doomijn
Pythagoras: contact leggen met
Koert en Chris
Luizenprotocol op de website laten
plaatsen

Wie
Marjanne
Marjanne

Opgevoerd Deadline
20180918
Eerstvolgende
krulinfo
20180918
20190124

Eline

20181106

201901424

Marjon

20190109

z.s.m

5.
6.
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