Agenda MR vergadering

Dinsdag 2 april 2019
19.30-21.30 uur
Aanwezig: Linda de Grau, Ronald Goossens, Laura Verhoeven, Scarlett Braat
Jet Kistemaker.
Notulist: Jet Kistemaker
1. Opening en mededelingen MR
2. Vaststellen agenda

geen aanvullingen

3. Notulen 10-1-2019 (bijlage)

goedgekeurd

4. Ingekomen stukken

Bericht Annelies over advies vast dienstverband Directeur
OBS. De Bijenkorf

5. GMR terugkoppeling:

GMR jaarkalender staat op de website.

●

Vakantieplanning 19-20

6. Mededelingen directie

Personeel:
Karin Verhoeven uit groep 1/2a is wegens ziekte al enige tijd
afwezig. Zij gaat vanaf 3 april weer integreren. In groep 4 is
Karien Groeneveld begonnen op de maandag, dinsdag en
woensdag tot de meivakantie. Daarna komt er een nieuwe
leerkracht.
Na de meivakantie gaat Laura Verhoeven met
zwangerschapsverlof. Deze wordt door Karien Groeneveld
ingevuld.
In groep 8 is er naast Carolien van Wijngaarden Marieke de
Vries als leerkracht bijgekomen. Zij komt uit het voortgezet
onderwijs.
Stand van zaken in de groepen zijn besproken.

7. Evaluatie studiedagen:

Zeer leerzame studiedagen. In de groepen wordt hier nu
mee gewerkt en regelmatig geëvalueerd in het team.

●
●

Coöperatieve werkvormen
Handelingsgericht werken

●

Passend lesmodel/ instructiemodel

8. Consultatieve bezoeken bij collega’s
9. Schoolproject

10. Grote Rekendag
11. Instroom nieuwe kleuters

12. Kleuterklassen opgeknapt

Met een gerichte vraag kunnen de leerkrachten bij elkaar
kijken. Na de meivakantie gaan we bij elkaar observeren met
het passend lesmodel.
Het project was een groot succes. De opkomst bij de
voorstelling Huid en Haar, die samen met de kinderen werd
opgevoerd,werd zeer goed bezocht door de ouders. De
kinderen hebben een prachtige voorstelling laten zien.
Op Woensdag 3 april staat deze dag in het teken van
rekenactiviteiten. Thema: Uit Verhouding. Heel OOH doet hier
aan mee.
De kleuterklassen zijn goed gegroeid in het aantal kinderen.
In de voorjaarsvakantie zijn de kleuterklassen deels
opgeknapt. In de meivakantie worden de keukens vernieuwd
en een nieuwe vloer gelegd.

In
13. Evaluatie rapportgesprekken
(kind-ouder-leerkrachtgesprek)

14. Staking 15-mrt
15. Terugkoppeling OR-vergadering 27-mrt

16. Werkdruk:
●

verschillende groepen zijn driehoeksgesprekken tijdens de
rapportgesprekken gevoerd( ouder-kind-leerkracht). De
bevindingen waren zeer positief. Doel: een goede relatie
tussen kind, leerkracht en ouders opbouwen. Wanneer
kinderen meer eigen verantwoordelijkheid krijgen in het sturen
van hun leerproces kunnen ouders hier ook op een sturende
of ondersteunende manier bij betrokken worden.
Vanaf september gaan wij van groep 1-8 de
driehoeksgesprekken invoeren.
Er zijn leerkrachten vanuit onze school naar het Malieveld
gegaan.
Onderwerpen met betrekking tot het onderwijs in de klassen
behoren niet besproken te worden in de OR maar aan de
directie of MR medegedeeld te worden. Zij zullen ten alle
tijden hier op een adequate manier mee omgaan.
Besproken. Terugkerend onderwerp op de agenda.

Ouderbrief Annelies

17. Vervanging Laura MR/GMR

18. Medezeggenschapsreglement (bijlage)

Tijdelijke vervanging Laura voor MR: geen vervanging omdat
het tijdelijk is.
GMR: Silvia woont de vergadering bij van 14 mei.
Jet woont de vergadering op 26 mei bij (onder
voorbehoud )
Komt volgende vergadering op de agenda,

19. Jaarverslag MR 17-18 (bijlage)

Komt volgende vergadering op de agenda.

20. Advies Annelies inzake vast
dienstverband directeur Bijenkorf

Zeer positief advies krijgt Scarlett Braat van alle MR leden voor
een vast dienstverband.

21. Wvttk/Rondvraag

Geen

