Notulen MR vergadering
Donderdag 10 januari 2019
19.30-21.30 uur
Aanwezig: Scarlett (Dir.), Liesbeth (OV), Linda (MR), Ronald (MR), Jet (PMR) en Laura (PMR)
Afwezig: Notulist: Laura

1. Opening en mededelingen MR

-

2. Vaststellen agenda

-

3. Notulen 14-11-2018

Akkoord

4. Ingekomen stukken

Geen ingekomen stukken.

5. GMR terugkoppeling

6 december was de afgelopen GMR vergadering.
Zie verslag GMR op de website van OOH.
Scarlett gaat ouders benaderen middels een vragenlijst
om de input van ouders te vragen over de identiteit,
positieve punten van de school en verbeterpunten.
Er is een Facebookpagina aangemaakt als PR middel
voor De Bijenkorf.
Het team gaat op een een studietweedaagse met de
thema’s identiteit, zorg, handelingsgericht werken en
coöperatieve werkvormen.
De feestdagen waren gezellig druk, maar ook
ontspannend. We zijn na de vakantie weer fris gestart. De
vacature voor groep 8 is ingevuld. Marieke start in februari
naast Caroline.
Er wordt een vrijblijvend plan gemaakt voor het
schoolplein met de wensen van het team, de leerlingen
en ouders. Dit wordt gepresenteerd aan de gemeente
aangezien het plein ook een functie in buurt gaat
vervullen.
Het “lege lokaal” is opgeknapt, alleen de vloer wordt nog
geïnstalleerd. Het ziet er tot dusver weer mooi uit.
Er is een goede instroom betreft nieuwe leerlingen.

6. Input ouders identiteit

7. PR school - Facebook
8. Tweedaagse personeel

9. Werkdruk

10. Schoolplein

11. Lokaal opknapbeurt
12. Instroom kleuters

13. School PET vrij

14. Rapporten
15. Zilveren weken Rots en Water

Scarlett gaat inventariseren of er behoefte is aan
voorschoolse opvang. Kind en Co wilt dit wel faciliteren
als er animo is.
Een goed voornemen voor ons en de kinderen in 2019 is elke
dag fruit/ groente mee als 10 uurtje en drinken meenemen in
een drinkbeker of ‘dopper’. Hierdoor krijgen we een gezonde
start van de dag en zorgen we tegelijkertijd voor minder afval.
Uiteraard hebben wij met dit voornemen ook de hulp van
ouders gevraagd. We hopen dat iedereen meedoet!
De rapporten van groep 3 t/m 8 zijn vernieuwd.
De aankomende twee weken staan er weer verschillende
Rots en Water lessen centraal. Om de groepsvorming in

18. Deelname hernormeringsonderzoek
Utrechtse Getalbegripstoets

het nieuwe jaar weer een boost te geven en leerlingen
leren om sterk te staan.
Momenteel krijgen alleen de groepen 7 en 8 Engels. Dit
willen wij schoolbreed gaan invoeren, zodat er
schoolbreed Engels wordt gegeven. We hebben een
proeflicentie van Take it Easy voor groep 1 t/m 8. Groep
1-2 besteedt momenteel ook al aandacht aan Engels met
de methode Kleuterplein.
We hebben allemaal onze basisvaardigheden behaald om
effectief met de digibordsoftware aan de slag te gaan. We
hebben geleerd om lessen te ontwerpen.
Wij gaan meedoen met het hernormeringsonderzoek van
de Utrechtse Getalbegrip Toets.

19. Etentje met OR op 10-jul-19

-

20. Wvttk

-

21. Rondvraag

-

16. Proefexemplaar Engels aangevraagd

17. Prowise: docenten hebben allemaal
brons

