Agenda en notulen MR vergadering dinsdag 08 januari 2019
Locatie: Rietwierde, Slenk 2, Groningen
Tijd: 20.00-21.30 uur

Agendapunten
1. Opening, vaststellen van de agenda

Opmerkingen
Ouders: Bastiaan
Secretaris: Mirjam
Voorzitter: Jozé

2. Notulen 4 december 2018 (bijlage 1)

Leerkrachten: Ilse, Aafke, Marloes
Goedgekeurd.

3. Terugkoppeling vanuit het team

N.v.t.

4. Inkomende mailing/post:

Bijlage 2: geen bijzonderheden.

a. De Bijprater, Nieuw strategisch beleidsplan
(bijlage 2)
b. Reactie op brief MR nav. fietsen naar
gymnastieklessen gymnastiek lessen
(bijlage 3)
c. Themabrief medezeggenschap, dec. 2018
(bijlage 4)
5. Sfeer

6. Onderwijs
7. GMR

Bijlage 3: Ontbreekt even wanneer het volgende overleg is. Hij
zegt niks toe, kunnen er niet zoveel mee. Blijven er achteraan
gaan (over paar maanden).
Bijlage 4: geen bijzonderheden.

Eerste dagen goed verlopen. Periode voor de kerstvakantie was
gezellig, maar ook druk. Sfeer was goed.
Verhalend ontwerpen beginnen we mee, tot aan de
voorjaarsvakantie.
Schaken wordt geïnventariseerd hoeveel kinderen dit leuk
vinden. Persoon van buitenaf.
Vakantierooster 2019-2020 goedgekeurd. Waarschijnlijk dan 2
weken meivakantie en margedagen worden plaats- en

Actiepunt
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8. Terugkoppeling verkeerswerkgroep Rietwierde,
gast: Mw. Linda Pepplinkhuizen
(Verkeerswerkgroep Rietwierde), +/- 20.30 uur.

tijdgebonden. Signaal vanuit onze school: jammer! Vinden het
vertrouwen van directie fijn. Terugkoppelen naar GMR.
Bezig geweest om profiel op te stellen voor aanstellen tweede
bestuurder.
Bestaat nu uit drie leden, grotere groep bleek onhandig qua
besluitvorming.
Veilig Verkeer Nederland ingeschakeld voor bijv. enquête,
verkeersplan, enz. (d.m.v. 14 stappenplan).
Gemeente was niet happig op maken van meer parkeerplaatsen,
want daarna wil je er dan nog meer (is het idee). Ook belangrijk
om de kinderen te leren om veilig te bewegen in het verkeer.
Afgelopen maanden vooral bezig geweest met activiteiten
organiseren, maar toen vooral bezig geweest met situatie
rondom de dependance.
Komende tijd weer graag afspraken maken over de
communicatie. Ook het verkeersplan: hoe vorm te geven binnen
de scholen? Denk ook aan verkeersouders.
Verkeersplan ook weer worden aangepast op nieuwe situatie bij
het kruispunt. Kruispunt moet opnieuw worden getekend. Tijdig
evalueren bijv.
Contact met de gemeente: vooral over de bocht/kruispunt bij de
Joeswerd. Verkeersbord schijnt niet goed te staan. Spiegel in de
bocht scheen niet te helpen, verkeerskundige heeft dit bekeken.
Ook de vraag bij de Joeswerd: Wie heeft er voorrang?
Haaientanden misschien nodig?
Eventueel in jaarplan of op Mijnschool verkeersplan zetten.
Wanneer is het kruispunt af bij de Slenk? Lijkt nu nog niet af.
Gedrag van ouders tijdens parkeren en tijdens acties van de
verkeerswerkgroep is zorgwekkend. Acties lijken te stuiten op
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weerstand, maar blijven wel nodig. Even in gesprek met
gemeente om plannen voor in de toekomst te bespreken.
Vernieuwde verkeersplan meegeven aan de oudsten of misschien
verkeer als thema voor de volgende schoolkrant (of van het
nieuwe jaar meegeven). Leerkrachten benaderen de commissie
van de schoolkrant. Een actie er dan ook aan koppelen.

9. Punten van directie

10. W.v.t.t.k. & rondvraag

Vergaderdata schooljaar 2018-2019:
 Dinsdag 8 januari 2019
 Dinsdag 5 februari 2019
 Dinsdag 5 maart 2019
 Dinsdag 2 april 2019
 Dinsdag 14 mei 2019
 Dinsdag 4 juni 2019
 (Dinsdag 2 juli 2019)
 Nog te plannen: vergadering met de leerlingenraad

Verkeerouders uitnodigen bij de MR.
Tevredenheidsonderzoek van ouders: 7.6 (zeer goed). Response
rond de 83% (representatief).
Kijken wat we kunnen meenemen voor het nieuwe jaarplan.
Verslag komt nog, eerst nog even bespreken met MT.
Begroting voor 2019 is op nul gezet.
Zorgen om vijfde kleuterklas. Nu steeds erg snel veel kinderen bij.
AVG komt op de agenda bij team vergadering.
Schoolplein hoofdlocatie: er is een clubje mee bezig. Nynke
vragen om een terugkoppeling.
Foto van oude MR van de website halen. Namen klassen i.p.v.
eigen namen.

