Notulen MR-vergadering 27 september 2018
Aanwezig: Loeky, Mireille, Dita, Marinka, Barbara (voorzitter), Marjan, Eveline (notulist),
1. Opening door Barbara
2. Notulen van de vorige vergadering (ingezonden stuk)
Akkoord na eerder doorgegeven akkoord.
Jaarverslag is akkoord en zal op website geplaatst worden.
3. Actiepuntenlijst
Zie bijlage.
4. Bestuursbesluiten
Geen.
5. Korte punten
-

Contact Willem de Zwijger. Beide directeuren hebben een constructief contact met elkaar gehad
over het verkeersexamen, carnaval en koningsspelen.

-

Nog meer aanwas leerlingen
Aangezien op het allerlaatste moment, vlak voor de zomervakantie, sprake was van een
dusdanige toename van nieuwe leerlingen, wordt er besproken hoe ouders meer bewust
gemaakt kunnen worden van het tijdig aanmelden. Met name ouders van een eerste kind en/of
ouders die minder kennis van het onderwijssysteem hebben, realiseren zich vaak onvoldoende
wat de consequenties van laat inschrijven voor een school kunnen zijn. Een aantal ouders hebben
teruggegeven dat wanneer ze dit wel geweten hadden, eerder hadden ingeschreven. Eveline zal
afstemmen met kinderopvang om uitleg hierover te geven richting nieuwe ouders.

-

Nieuwe school stand van zaken. Op dit moment wordt er intern binnen De Stichting De Waarden
een onderzoeksinventarisatie verricht naar de bouwkundige staat van alle scholen van De
Waarden. Vanuit daaruit wordt beleid gemaakt en vanuit daaruit worden keuzes gemaakt.

-

Inzet Lynda Neve van Theaterhuis. Per dit schooljaar zal er met haar samengewerkt worden.
Er zal een aanvraag gedaan worden voor cultuurloperschool vanuit Mireille om de inzet van
Lynda te gaan bewerkstelligen. Het team zal door Lynda bijgeschoold worden. Haar inzet zal een
integratie zijn met vakken, het sociaal-emotionele aspect en de integratie met cultuur. Concrete
invulling volgt nog.

-

Oud Papier. Loeky gaat met de gemeente afstemmen of de route Helwijk alsnog opgepakt kan
worden. Eveline gaat afstemmen met Marlies Boer om te kijken of zij kan ondersteunen in de
organisatie. Kan van de agenda af.

-

Plusklas. Binnen de stichting wordt dit thema meegenomen. Op school overstijgend niveau wordt
er gekeken naar de expertises van de verschillende intern begeleiders. Ook de plusklas en zorg
voor kinderen die cognitief meer nodig hebben, meegenomen.

-

Goede doelen: Pepernotenactie zal het doel zijn waar de school dit jaar bij zal aansluiten. Kan
van de agenda af.

-

Visie op de functie van de MR. Er is gediscussieerd over de rol van MR. Enerzijds betreft het het
afvinken van trajecten die vastgesteld zijn. Anderzijds is wens om een meer ondersteunende,
meedenkende rol te vervullen richting schoolplan en visieontwikkeling.
Er hebben een aantal ouders aangegeven interesse te hebben in de MR. Besloten is om hen uit te
nodigen voor de MR vergaderingen, aangezien deze openbaar zijn.

6. GMR Update
Geen nieuws
7. Rondvraag
Loeky: 12 november komt er een AUDIT op school vanuit Veris, aangezien deze ook komt op de school in
Heijningen. Vandaar dat De Singel hierin meegenomen wordt.
8. Actiepunten: zie bestand actiepunten

