Agenda + notulen MR vergadering dinsdag 2 juli 2019
Locatie: Rietwierde, Slenk 2, Groningen
Tijd: 20.00-21.30 uur

Agendapunten
1. Opening, vaststellen van de agenda

2. Notulen 4 juni 2019 (bijlage 1)

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

3. Terugkoppeling vanuit het team

Geen bijzonderheden.

4. Inkomende mailing/post:
a. Antwoord van Sport050 over de gymnastieklocatie
(Bijlage 2)

4a: Geen nieuwe ontwikkelingen.

5. Terugblik vergadering met de leerlingenraad, 28 juni ‘19 De datum kwam niet helemaal goed uit in verband met het
schoolkamp van groep 8 en de ouder-kind gesprekken van
de leerkrachten. Misschien volgend schooljaar een datum
halverwege het schooljaar tijdens een rustige periode. Over
de vitrines, een pyjamadag en een feestje tijdens carnaval
gesproken.
6. Schoolplan 2019-2023 (bijlage 3)
Geen wijzigingen meer op inhoud. Nynke laat een
presentatie zien. Woensdag 3 juli heeft Hanneke nog een
afspraak om het schoolplan rond te krijgen.
7. Sfeer
Leerlingen op de dependance zijn tevreden over de
groepsindeling. Woensdag 3 juli maken de groepen 3 tot en
met groep 7 kennis met hun nieuwe leerkracht. Veel
activiteiten tijdens de laatste schoolweken. Kinderen
groeien enorm betreft het voeren van een kind-gesprek
door de schooljaren heen.
8. Onderwijs
Verhalend ontwerpen wordt tijdens deze week afgerond
met een presentatie in de groepen.
9. GMR
Geen bijzonderheden.

Actiepunt
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10. Punten van directie

De formatie is bekend gemaakt op maandag 1 juli.

11. W.v.t.t.k. & rondvraag

-Mirjam vraagt of wij een voorstel willen doen voor de
eerste vergaderdatum in het nieuwe schooljaar
-Mirjam mailt de OV of zij de statuten heeft gewijzigd,
concept van het jaarverslag wordt besproken tijdens de
eerste vergadering in het nieuwe schooljaar
-Jozé vraagt zich af of er ergens een mogelijkheid is om het
kamp van groep 8 in de toekomst te verplaatsen naar een
ander (iets eerder) moment zodat de kinderen van groep 8
al meer met elkaar in contact komen, dit in verband met de
combinatiegroepen

Vergaderdata schooljaar 2018-2019:


