Agenda MR vergadering dinsdag 02 april 2019
Locatie: Rietwierde, Slenk 2, Groningen
Tijd: 20.00-21.30 uur

Agendapunten
1. Opening, vaststellen van de agenda

2. Notulen 5 maart 2019 (bijlage 1)
3. Terugkoppeling vanuit het team

Opmerkingen
Ouders: Jozé, Bastiaan
Secretaris:
Leerkrachten: Aafke, Ilse en Marloes
20:30 uur: Directie sluit aan
Notulen goedgekeurd.
Collega was niet bekend met de verdeling van de
werkdrukgelden. Bij directie neergelegd en collega uitleg
gegeven.

4. Inkomende mailing/post:
a. Themabrief Medezeggenschap nr. 1,
februari 2019 (Bijlage 2)
b. Mail Verkeerswerkgroep
c. Mail Gymnastieklessen Meander

5. Sfeer

a. Instemmingsrecht van MR. Heeft dit te maken met de
werkdrukgelden wat eerder vrijkomt? Cursus VOO voor
schoolplan, lijkt ons niet zinvol.
b. Fijn dat ze ons op de hoogte houden. Team legt het neer
bij de schoolkrantcommissie.
c. Eerlijke mail, belooft geen dingen die hij niet kan
waarmaken. Geeft ons adviezen om vinger als de pols te
houden. Lijkt alsof ze het fijn zouden vinden om hen te
helpen bij het uitdragen van dit signaal. Buiten sporten:
dan moet je al gauw naar Zernike. Eerdere mail versturen
naar de wethouder en Sport050. Mirjam wordt gevraagd.
1 april nog leuke grappen gehoord? Kangoeroe op de
dependance.
Geen boze ouders m.b.t. de staking gemerkt. Veel kinderen
waren gewoon op school.

Actiepunt
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6. Onderwijs

7. GMR
8. Punten van directie
a. Nieuwe website: Welke informatie aan de
huidige website is prettig en wat mis je als
ouder?

Lentekriebels in de wijk, groepen 5. MilieuStewards afgelopen
donderdag geweest.
Voorstellingen van het Houten Huis onderbouw komende week.
N.v.t.
Schoolplan zijn ze mee bezig. Huidige schoolplan bij langs gegaan.
Input voor het verder schrijven. Tussendoor worden stukken
aangeleverd, zodat je gelijk kan bekijken. Zodat je niet gelijk één
heel groot bestand moet bekijken. Dus komt in etappes. Gaat in
een systeem worden gemaakt. Dit systeem komt overeen met dit
format. Er wordt nog wel gekeken of er niet dingen missen in dit
systeem. In juli krijgen we het als MR (eindversie).
Formatie: starten met 17 groepen. Vijfde kleutergroep gelijk
vanaf het begin van het schooljaar. De groepen 8? Meningen zijn
hier over verdeeld. Ook kijken naar jaren daarna. Gaan groepen
waarschijnlijk herverdeeld worden.
SKSG samenwerking voor inzet personeel op dependance
(vrijdag). Dit stopt. Nu oplossing voor gevonden met ouder die nu
met vrijwilligers vergoeding op vrijdag op de dependance aan de
slag gaat. Visie/Beleid/Afspraken over ouder(s) bij hun eigen kind
(denk aan pleindienst/begeleiding groepjes) als dit structureel zo
is. Hier moet even over nagedacht worden voor een volgende
keer.
Verkeerswerkgroep via ouderportaal. Het kan, maar is dit
wenselijk? Bij acties: via medewerker van school er even opzetten
lijkt ons het handigste.
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9. W.v.t.t.k. & rondvraag

Website: bij een nieuwe website kun je kiezen uit 4 templates
binnen OOG. MT heeft hier een keuze in gemaakt. Met het team
al gekeken naar punten die we wel en niet willen behouden voor
de nieuwe website. Ook gekeken naar websites van andere
scholen. Per 1 mei zou de nieuwe website gelanceerd worden.
N.v.t.

Vergaderdata schooljaar 2017-2018:
 Dinsdag 2 april 2019
 Vrijdag 17 mei 2019, vergadering met de leerlingenraad: lokaal Ooievaars
 Dinsdag 14 mei 2019
 Dinsdag 4 juni 2019
 (Dinsdag 2 juli 2019)

