AGENDA MR vergadering 30 oktober

20.00- 22.00 uur Meiboom

1. Opening
Aanwezig eefje, jella, birgit, margreet, willemieke, maria, frouwkje

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen

4. Nieuwe collega groep 5-6 er is een nieuwe collega Greetje; zij gaat woensdag
proefdraaien met Grytsje, vrijdag zal eefje voor het laatst zijn

5. MR samenstelling (personeel)
MR rooster van aftreding
Maria 2016-2017
Birgit 2017-2018
Willemieke 2017-2018
Margreet 2016-2017
Frouwkje 2015-2016 voorzitter en OMR
Marijke 2015-2016
De notulen worden om en om door de leerkrachten gedaan. De notulen komen op de
website.
Er is een cursus voor elk MR-lid.

6. Speerpunten 2017-2018
Goede opbrengsten en gedifferentieerd aanbod
Het rapportfolio; leerkrachten hebben weer een cursusdag gehad; we hebben begrip
nodig van ouders voor deze zoektocht. Mogelijk komt hier ook een ouderavond over. We
onderzoeken ook de mogelijkheid voor een digitaal rapportfolio. Belangrijkste doel is het
eigenaarschap over eigen ontwikkeling van het kind.
Taalbeleid; het fries en het engels vormgeven. Vorig schooljaar hebben we ervaring
opgedaan met groove me.We hebben nu ervaring opgedaan met my name is Tom. Dit is
zeer succesvol gebleken. Nu gaan we een periode aan de slag met eye pocket. In het
voorjaar we tot een definitieve keuze te komen.
Ook zijn we afspraken aan het maken over het fries door heel de school.
Voor de groepen 1 en 2 rijke leeromgeving en registratie. Hier zit ook scholing voor de
leerkrachten aan vast.
Ict: de chromebooks zijn er nu en moeten nu geimplementeerd en er moet nu software
opkomen. Ook zijn we aan het onderzoeken hoe en wat rondom verzekeringen.
Muziek - hele team
Anti pestbeleid- Marijke
Meer en hoogbegaafdheid- Birgit
Renovatie speelplein ; wat moet er hersteld worden en wat moet er anders.
Samenwerking met de BSO: is het haalbaar? Dat wordt nu onderzocht.
LeerKracht
IPB beleid voor leerkrachten.

7. Bijpraten identiteitsgroep
Besproken over gezinsdienst, Kerstmarkt en Pasen. Er is nog een vacature voor
een voormalig Totemleerkracht. Er is al een gegadigde voor deze vacature.
Opmerking; graag goede voorlichting voor de ouders over de gezinsdienst. En
verzoek om live te zingen.

8. Bijpraten koffie-ochtend
Een aantal ouders hebben deze gemist, een belangrijk item was de hoeveelheid mails en
de communicatie. Ouders geven aan dat ze het overzicht kwijt zijn. Birgit en Jella
buigen zich hierover om dit zo mogelijk beter te stroomlijnen.
Tip medezeggenschapsraad, maak een schoolmap aan in je postvak. Leerkrachten zullen
zorgvuldig omgaan met hun informatie.
Besproken binnenkomst, starttijd en schoenenbeleid. Om 08.15 uur staat de pleinwacht
buiten.

9. WVTTK/ Rondvraag
De woensdagmiddagen voor de kleuters, hoe gaat het daar? Zijn er ouders die gebruik
maken van de 4-5 jarigen regeling?
Optie woensdag 10 januari op de avond.
Kamp: team heeft de wens om dit jaar met de groepen 5-8 op kamp te gaan. De wens is
wel dat er een locatie is, waarbij de groepen 5-6 apart kunnen. We onderzoeken of dit
haalbaar is. Het gaat om ongeveer 60 personen in totaal. De MR geeft als tip mee, het
moet wel echt haalbaar zijn, anders splitsen.
OMR besproken. Zie notulen
Hoe is het de band van ouders? We vragen het na.
Wouter is het schoollied aan het componeren.
10. Sluiting/ planning nieuwe vergadering
Birgit en Frouwkje doen een voorstel; liever geen maandag
Eefje wordt bedankt als MR- lid.

