Notulen MR vergadering donderdag 12 september 2019

19.30 uur in ’t Leeuwenhart

●

Opening door Arnold

●
●

Evaluatie kennismakingsgesprekken
Er worden ervaringen gedeeld vanuit de leerkrachten en vanuit de ouders. Zowel ouders als
leerkrachten ervaren het als zeer waardevol. De afspraken die in het team aan bod zijn
gekomen worden besproken: wel of niet een informatie avond, verspreiden over de tweede
en derde week van het schooljaar.

●
●

Mededelingen Team
We hebben twee vergaderingen achter de rug. Tijdens de startvergadering hebben we het
gehad over het sociaal emotionele aspect in de groep. We hebben bewust stilgestaan bij de
fases van groepsvorming. We hebben een nieuwe doorgaande lijn voor spreekbeurten en
boek op bezoek. Sinds dit schooljaar hebben we een “streng” beleid op het te laat komen. In
de groepen 1 tot en met 8 is gestart met de muziek- en handvaardigheidslessen.

●

Mededelingen Directie
Protocol rondom te laat komen is ingegaan. Raymond heeft alle ouders op de hoogte
gebracht en er wordt door zowel surveillanten op het schoolplein als door de leerkrachten
goed gecontroleerd.

•

●
●

Organisatie Bernadette 2019-2020
Raymond geeft uitleg over het nieuwe organisatiemodel. Er zijn sinds dit schooljaar
expertgroepen geformeerd met een expertleider en een aantal teamleden. De
expertgroepen zijn geformeerd naar aanleiding van het nieuwe schoolplan, de doelen waar
we de komende jaren aan willen/moeten werken.

●
●

GMR nieuws
De GMR conferentie is opgeschoven naar het voorjaar van 2020. Het samenwerkingsverband
met passend onderwijs is verlengd. In de GMR komen dit jaar weer verkiezingen (zowel voor
personeel als oudergeleding). Dit jaar staat er een bezoek gepland van de inspectie. De
notulen en agenda worden door Arnold doorgestuurd. Hedwig en Arnold zoeken uit hoe het
technisch in elkaar zit zodat de documenten voor iedereen van de MR toegankelijk zijn.

●
●
●
●
●

Taakverdeling MR
Voorzitter: Arnold
Nieuwsbrief: Laura en Lotte
Secretariaat: Suus
mededelingen team: Hedwig

●

Plannen vergaderdata 2019-2020
dinsdag 19 november 2019 19.30 uur
donderdag 23 januari 2020 19.30 uur
woensdag 25 maart 2020 19.30 uur
donderdag 7 mei 2020 19.30 uur
dinsdag 23 juni 2020 18.00 uur 19.30 uur eten

Suus

