Agenda MR vergadering

Datum: 11 juni 2018
Aanwezig: Hetty de Ridder, Laura Verhoeven, Ronald Goossen,
Linda Grau en Jet Kistemaker.
Notulist: Jet Kistemaker
1. Opening en mededelingen MR
●

2. Vaststellen agenda

19.30 uur: opening vergadering.
ALV vindt plaats op 2 juli 2018.

3. Notulen 10-4-2018

Goedgekeurd

4. Ingekomen stukken

Geen

5. GMR terugkoppeling

Er komt een wisseling van leden binnen de GMR

6. Mededelingen directie

Personeel:
Tot de zomervakantie staat Ton de Vaal op
maandag voor groep 8 en Caroline van
Wijngaarden de overige dagen.
Groep 5 heeft een nieuwe leerkracht tot de
zomervakantie n.l. Karien Groeneveld op de
maandag, dinsdag en vrijdag.
Muzieksubsidie is voor volgend jaar toegekend
Woensdag 12 juni vindt de opening van de
nieuwe korfbalpalen op het schoolplein plaats.
De voorzitter van de plaatselijke
korfbalvereniging “Victum” Ank van Veldhuizen
zal deze opening verzorgen.
Op de Plantage heeft een audit
plaatsgevonden.
De Urenberekening van de vakanties en vrije
dagen voor het schooljaar 2018-2019 is
goedgekeurd.
De avondvierdaagse wordt nog door de
commissie geëvalueerd maar is goed verlopen.
5 juli: Doordraaimiddag
12 juli: groepen 1-4 gaan naar de film
groepen 5-8 gaan zwemmen
Het nieuwe lokaal is gereed. Na de vakantie
wordt deze in gebruik genomen.
Er is een zichtzending binnengekomen van de
vernieuwde schrijfmethode Pennenstreken.

● Vakantierooster & studiedagen
● Formatieoverzicht

7. Mededelingen personeel
●
●
●
●
●

Avond4daagse
Doordraaimiddag
Met school naar film
Nieuwe lokaal
Nieuwe schrijfmethode

8. Nieuwe directeur

Procedure directeur is besproken.

8a. Formatieoverzicht

Er komen 7 groepen. Invulling leerkrachten is
bekend. Vrijdag 15 juni wordt het aan de
ouders bekend gemaakt.
Groep 1-2A: Jet Kistemaker en Karin Verhoeven
Groep 1-2B: Lesley Holzapfel en Marjan
Hettema (woensdag om de week)
Groep 3 :Laura Verhoeven en Marjan Hettema
Groep 4: Marie-José Stroomer en Marika Csik
Groep 5-7: Laura Ruijssenaars
Groep 6: Silvia Goes en Yolanda de Kogel
Groep 8: Caroline van Wijngaarden en Niels
Bachofner
Directeur: Scarlett Braat
Intern begeleider: Marika Csik
Onderwijsassistente: Inge van Eck
Conciërge: Hans Kool
Op bestuursniveau wordt er nog verder naar
gekeken.
Het beleid komt iedere vergadering op de
agenda te staan.
Externe GBV (Gegevens beheer functionaris)
is aangesteld.
N.a.v het bericht van een ouder is het beleid en
de verbeterpunten besproken. Nadat de
eindresultaten van de CITO'S bekend zijn,
worden ouders van de kinderen, waarbij het
advies mogelijk opgehoogd kan worden, zo snel
mogelijk benaderd. De datums van POVO(
Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs)komen
op de toetskalender te staan. Is afhankelijk van
meerdere partijen.
De leden binnen de MR blijven voorlopig in
dezelfde samenstelling.
Voorstel nieuwe vergaderdatums wordt door
Linda opgestuurd.
Geen

9. Protocol Privacy

10. Beleid ophoging advies VO

11. MR in 2018-2019

12. Wvttk

13. Rondvraag

Hetty bedankt de ouders van de MR voor de
fijne samenwerking. Het was haar laatste MR
vergadering.
21.30 uur: sluiting vergadering.

