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Verslag
Opening / Mededelingen
Björn opent de vergadering om 19:09

2.

Notulen / Actiepunten
Vorig verslag is aangepast en kan op de site worden geplaatst. De actiepunten zijn besproken
zie hiervoor de actielijst.

3.

Formatie 2018-2019
Groep 12 start volgend jaar met 33 kleuters in 2 kleutergroepen Rinske+Jenny + 2 juffen van
Noord (Betty de Weert en Sieuwke Aalderink)
Groep 3 Miranda Twiggy
Groep 4 Kevin
Groep 5 Ursula Karin B
Groep 6 Astrid
Groep 7 Linda
Groep 8 Marloes
Heidi en Karin R ondersteunen daar waar nodig.

Actie

Ineke en Ans stoppen aan het einde van het schooljaar 2017-2018
Op 27 juni zal er een receptie zijn voor Ans van 1600 tot 1730
4.

Leerlingen tevredenheidsonderzoek
Algemeen beeld is dat 95 % van de kinderen school als een plezierige plek ervaart.
Wat opvalt is dat op het schoolplein kinderen het meeste pestgedrag ervaren. De overblijf
ouders hebben minder gezag en dat weten de kinderen. Tevens is het niet mogelijk als
leerkrachten of ouders om alles te observeren. De keus om de groepen apart te laten
lunchen en buitenspelen draagt hier positief in bij.
Leerkrachten hadden een andere uitkomst verwacht. Vraag is dan ook of de opzet van de
enquete wel geschikt is en de kinderen in staat zijn om deze goed in te vullen. Het team geeft
aan dat de beleving van de kinderen anders is dan de leerkrachten zelf ervaren.
MRoudergeleding heeft de indruk de uitkomst een vertekend beeld geeft. Durven de
kinderen het onderzoek naar eer en geweten in te vullen, en weten ze wat anoniem is en wat
er met de resultaten gebeurd?

1

Nr.

Verslag

5.

Begroting
Björn Toetst de begroting

6.

Verkiezingen MR-lid (ouder)
Jaap is herkiesbaar, in juli kenbaar maken dat er verkiezingen aankomen en dat er een ouder
nodig is voor vervanging.

7.

WVTTK
Heidi:
Een leerling heeft 2e graads brandwonden gehad door hete thee.
In het team wordt besproken hoe om wordt gegaan met lopen door school met thee.
Werkdrukverlaging; er is budget gevraagd om extra inzet voor de kleuterklassen te
gebruiken. En aanschaf van extra laptops.

10.

Rondvraag
Eindcito is goed gemaakt, er zijn geen bijzonderheden er is wederom boven het landelijke
gemiddelde gescoord
Nieuwe vergaderdata doorgeven voor 2018-2019
Vergadering wordt gesloten om 20:19

Actie

Heidi

2

MR vergadering 19 januari 2017
Nr. Actie
Brandveiligheid in de scholen van Berkelland
27/3/17: geen reactie ontvangen van het CvB
6/6/17 geen reactie ontvangen ; Jaap vraagt na.
21/9/17 eind oktober komt dit in het overleg met CvB en
1.
Wethouder
8/11/17 geen reactie ontvangen, Jaap wacht het even af en
gaat er achteraan
10/1/18 voor de voorjaarsvakantie is er een oplossing om
dit lokaal op te lossen.
MR vergadering 27 maart 2017
Nr. Actie
MR vergadering 6 juni 2017
Nr. Actie
MR vergadering 21 september 2017
Nr. Actie
MR vergadering 8 november 2017
Nr. Actie
Mogelijkheden van delen van informatie aan ouders
onderzoeken
2.
10-1-18 Heidi heeft dit nagekeken en zal dit in het team
bespreken.
12-6-18 huidige vorm van delen wordt gehandhaafd
MR vergadering 10 januari 2018
Nr. Actie
Studiedagen navragen of deze ook zijn opgenomen in de
3.
berekening
12-6-18 zijn in de berekening opgenomen
4.
Info delen over Toekomst visie met andere MR-en
5.
Flyers maken voor open dag
Nieuws delen met ouders
6.
12-6-18: blijf dit onder de aandacht brengen
MR vergadering 27 maart 2018
Nr. Actie
7.
Schoonmaakrooster doorgeven
8.
Hygiëne op school brief CvB opstellen
MR vergadering 27 maart 2018
Nr. Actie
9.
Agenda 2018-2019 doorgeven
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