Notulen MR-vergadering De Bosrand 7-11-2018

Aanwezig: Virna van Uden, Marian Iersel, Bart Hovens, Wendy Selens, Janey
Kohne, Lilian Holkema en Caroline Stenneken

1. Goedkeuring notulen 13-09-2018
Actie: Elise graag een map maken op de site met Notulen MR.
2. Financiën/budget MR
Er zijn nog geen kosten gemaakt.
3. Mededelingen team
Andere vorm van vergaderen nu: bordsessies. Iedere week overleg,
maar korter. De wens van de leerkrachten om bij elkaar in de klas te
gaan kijken is er, dat moeten we nog vormgeven. We kunnen bij elkaar
terecht, veel expertise binnen het team. Uiteraard wennen aan
continurooster, nieuwe manier van vergaderen, groter team.
4. Mededelingen directie
a. Jaarplan bespreken we nu en later nog in het team.
b. Financiën:
i. Begroting, is nu nog bij PRIMO, dus dit punt laten we
staan.
ii. Schoolbijdrage, komt alles binnen? Rubina weet precies
hoeveel procent van de ouders dit hebben voldaan.
c. Website: Elise beheert de site, wordt goed bijgehouden.
d. Leerlingenaantal & verwachtingen 2019/2020
We verwachten genoeg instroom te hebben om een extra
kleutergroep te starten, hoe en waar etc. moet nog vormgegeven
worden.
5. (K)GMR: Er is er al een geweest. De data zijn 15 oktober, 13 december,
21 februari, 16 april en 27 juni.

6. Communicatiebeleid
Is besproken in het jaarplan.
Inschrijfmogelijkheden voor oudergesprekken tijdig openzetten en ook
bij geen mogelijkheid graag een ander moment bespreken met de
leerkracht. De oudergesprekken worden precies een week van tevoren
opengezet, na schooltijd.

Verkeer
Caroline benadert gemeente (wijkagent op school).
Bij gemeente geweest, ze zijn ook komen kijken hier. De plannen
zullen binnenkort uitgelegd worden door wethouder aan de ouders
tijdens een ouderavond.
Team doet van alles om de veiligheid te verbeteren: hesjes aan tijdens
fietsen, groene mannetjes bij de schoolzone, ontwerpen van een
verkeersbord, teamleden letten op bij aankomst leerlingen en naar huis
gaan.

Goedkeuring schoolgids
Aanvullingen verzameld, worden doorgevoerd door Elise.
Waar verzamelen bij calamiteit? Op het grasveld voor de school,
oefening staat al gepland.
Hoeveel bhv’ers moeten er zijn? In ieder geval 2 en dat is het geval.
7. Rondvraag
Waren er storingen met Snappet? Een ochtend, maar einde van de
ochtend was dit al opgelost. Elke leerkracht kan erop inspelen en heeft
een ‘back up’, mocht het eens nodig zijn.
Het huiswerk wordt toch op papier meegeven. Dat is prettig voor
ouders om te checken of er huiswerk is en beter mee om te
leren/oefenen.
8. Vaststelling agenda volgende MR
We houden dezelfde agenda aan, woensdag 30 januari 19.00 uur zien
we elkaar weer.

