Agenda MR vergadering dinsdag 4 juni 2019
Locatie: Rietwierde, Slenk 2, Groningen
Tijd: 20.00-21.30 uur

Agendapunten
1. Opening, vaststellen van de agenda

2. Notulen 14 mei 2019 (bijlage 1)

Opmerkingen
Ouders: Bastiaan, Mirjam en Jozé
Secretaris:
Leerkrachten: Aafke, Marloes, Ilse
Goedgekeurd.

3. Terugkoppeling vanuit het team
4. Inkomende mailing/post:
a. Themabrief Medezeggenschap, mei 2019 (Bijlage 2)
b. Mail vd leerlingenraad betreft nieuwe datum
vergadering (Bijlage 3)

4b: voorstel llnraad is vrijdag 28 juni.
Onze secretaris kan dan niet, verder kan iedereen.
Het gaat door in het lokaal van de Ooievaars.

5. Sfeer
a. Terugblik ouderbijeenkomst indeling groepen 7+8

De groepen zijn begonnen met verhalend ontwerpen, groep
1-5 architectuur, groep 6-7 dierentuin (sluit aan bij
schoolreis).
Groepen drie zijn naar de bieb geweest om zomervakantie
te stimuleren. Leesbingo slaat enorm aan.
Kangoeroewedstrijd is klaar, certificaten en prijzen zijn
uitgereikt.
5a: MRleden hebben enkele reacties op de berichtgeving
over de groepsindeling 7/8 ontvangen.
Bij de bijeenkomst waren zowel positieve als bezorgde
reacties te horen.
Conclusie van de avond was dat de communicatie vooraf
anders had gemoeten. Directie gaf dit op deze avond ook
aan.

Actiepunt
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Voor enkele ouders kwam de nieuwe groepsindeling
onverwacht. Dat er iets zou gaan veranderen had eerder
aan de ouders gemeld kunnen worden. Dit moet in de
toekomst beter.
De reacties na de informatieavond van ouders naar
MRleden waren overwegend positief.
Na de ouderavond heeft de directie geen nieuwe reacties
ontvangen.
6. Onderwijs
7. GMR

Er is gesproken over de subsidiegelden vanuit OCW.
Je hebt doelsubsidies. Wat we nu steeds krijgen zijn
positieve herberekeningen waar geen beleid op te maken is.
Dit zou zelfs wel eens negatief kunnen zijn.
GMR is bezig met het afwegen van opties om notulen
openbaar te maken. Ze moeten dit veilig doen.
Het dagelijks bestuur van de GMR is uitgebreid. Nu is het
driekoppig, maar dat moet nog wel goedgekeurd gaan
worden door CVB.

8. Punten van directie

Starten met 5 kleutergroepen heeft tijdelijke consequenties
voor de begroting. 17 groepen gaan we mee starten, dat
heeft gevolgen.
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In concept zijn wij geen vensterschool, maar we zijn wel
met meerdere partners in ons schoolgebouw. Bij o2g2 is
nog discussie over wat je aan geld hiervoor moet betalen.
Meander heeft hier geen rekening mee gehouden.
Bij scholingspot en bestellingen is het nu mogelijk om
ingehouden te werk te gaan.
website: bij vorige agenda zat de oude tekst als bijlage
zodat die op de nieuwe website kan. Notulen van MR
kunnen nu ook op de nieuwe website gezet worden.
Schoolplan:
Plan wordt grotendeel door Hanneke geschreven, directie
voegt daaraan dingen toe. Team (vakspecialisten) voegen
ook dingen toe.
Systeem zorgt voor een mooie overzichtsposter.
Wieke noemt vanaf die poster dingen waar de school trots
op is.
MRouders noemen als aanvulling/verscherping het creatief
denken bij het LAB2Create. Organisatie van rekenonderwijs
waarbij kinderen mee kunnen doen met een andere
jaargroep wordt ook als positief genoemd in de
vergadering.
Streefdoelen leiden tot aandachtspunten met bijpassende
prioriteiten, die uitgezet worden voor de komende jaren.
Jaarplannen volgen uit dit systeem en eventueel is het in de
toekomst mogelijk om ook de kwaliteitskaarten binnen dit
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systeem op te nemen.
Wieke noemt de doelen voor de komende vier jaar.
Plan komt binnenkort richting MR.

5 kleutergroepen.
Optie 1: instroomgroep Otters blijft zelfde groepsgrootte,
de andere kleutergroepen starten kleiner.
Optie 2: instroomgroep Otters verdelen, starten met 5
groepen van dezelfde grootte.
Dit wordt morgen overlegd met unitleiders, inbreng vanuit
leerkrachten 1-2 is belangrijk.
Aan schoolgids en jaargids wordt gewerkt.
Aandachtspunt: beleid t.v. kijken / eten moet in de jaargids.

9. W.v.t.t.k. & rondvraag

Notulen die niet meer op de site stonden werden gevraagd
door ouders. Notulen kunnen vanaf nu weer op de website.

Vergaderdata schooljaar 2018-2019:
 Vrijdag 28 juni 2019 vergadering met de leerlingenraad: lokaal Ooievaars?
 Dinsdag 4 juni 2019
 Dinsdag 2 juli 2019

