Agenda MR vergadering dinsdag 24 september 2019
Locatie: Rietwierde, Slenk 2, Groningen
Tijd: 20.00-21.30 uur

Agendapunten
1. Opening, vaststellen van de agenda

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

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

5. Sfeer

6. Onderwijs

Opmerkingen
Ouders: Mirjam, Bas, Jozé
Secretaris: Leerkrachten: Aafke, Ilse, Marloes
Goed gekeurd.
Het gaat goed met het team. We hebben dit jaar geen
nieuwe leerkrachten. Wat wisselingen per jaargroep, prima!
Tijdens de ouder+kindgesprekken hebben de ouders van
7/8 bijna allemaal aangegeven dat de kinderen met plezier
naar school gaan. Dat ze het heel fijn vinden in de klas.
Lokaal van Aafke is mooi opgedeeld, netjes gedaan.
In de brief staat dat er gekeken is naar ‘’wettelijke kaders’’.
Wat zijn die wettelijke kaders dan?
En richten op de zin over vrijwilligers: dat we daar niet
afhankelijk van willen zijn als school. De oplossing die wordt
aangedragen met de vrijwilligerspoule is niet wenselijk en
juist waar we tegenaan lopen.
Mirjam gaat navraag doen naar de ‘’wettelijke kaders’’.
Zie terugkoppeling team.
Jeugdjournaal kwam langs in het Lab2Create voor een item
over digitale geletterdheid.
E-waste race: inzamelen van elektronisch afval (één groep
6). Er kwam iemand in de klas voor een les. Het is een soort
wedstrijd van 4 weken. Je kunt een reisje naar Nemo
winnen met de klas als je het meeste afval verzamelt.
Schrijversmaand: lessen voor het creatief schrijven
(groepen 5 en 6). In groep 6 komt er ook een echte
schrijver/schrijfster in de klas.
KiVa scholing gehad in de voorbereidingsweek op

Actiepunt
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7. GMR
8. Punten van directie

9. Vaststellen vergaderdata 2019-2020
10. W.v.t.t.k. & rondvraag

donderdag. Dus weer nieuwe energizers voor iedereen.
Kinderboekenweek volgende week. Woensdag is de
opening. Er komt een speurtocht dit jaar i.p.v. een
vossenjacht. De boekenmarkt doen we weer dit jaar.
Afsluiting is een voorstelling voor de klassen zonder ouders.
Pas op 8 oktober eerste vergadering dus geen nieuwe
ontwikkelingen.
Schoolplan (2019-2020) is goedgekeurd door het bestuur,
met complimenten. Het wordt als voorbeeld gebruikt, het is
wel erg uitgebreid. Er wordt nu geschreven aan het
vierjarenplan. Deze documenten komen op de nieuwe
website te staan. Jaarplan moet nu nog afgemaakt worden,
maar kan gekoppeld worden aan de informatie van het
schoolplan.
Het plan moet ook naar de inspectie. Het kan zo zijn dat we
weer bezoek krijgen van de inspectie, omdat het vier jaar
geleden is. Eerst krijgt het bestuur bezoek van de inspectie
en dan gaan ze eventueel langs op scholen.
Er is een tweede bestuurder aangesteld voor de stichting.
Ze is al even langs geweest.
Er zijn veel intakegesprekken voor nieuwe kinderen.
Begroting lijkt goed te kunnen worden afgesloten dit
kalenderjaar. Vorig kalenderjaar hadden we veel geld aan
het einde van het jaar over. Dat is nu nog niet duidelijk of
dat weer zo is. Kijken wat we dan met dat geld doen als er
iets overblijft.
Dinsdag 7 januari graag naar dinsdag 14 januari.
Datumprikken voor etentje doet Jozé.
Mirjam stuurt de bestanden voor de website naar Martin.
Jozé stopt met de MR.
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Voorstel vergaderdata schooljaar 2019-2020:
❖ Dinsdag 5 november
❖ Dinsdag 3 december
❖ Dinsdag 7 januari
❖ Dinsdag 4 februari
❖ Dinsdag 3 maart
❖ Dinsdag 7 april
❖ Dinsdag 19 mei
❖ Dinsdag 2 juni
❖ (Dinsdag 30 juni)

