Welkom!
Medezeggenschapsraadsvergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:

maandag 18 september 2017
19.00 uur
de lerarenkamer

Aanwezig: Ronald, Nathalie, Klaas, Erik, Elcke, Els, Linda, Marloes, Fred
Gast: mevr. de Vries
Notulen
Opening
Ronald opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Notulen 6 juli 2017
De reden dat er in de onderbouw gekozen is om niet met Engels te beginnen is:
Start met rappoftfolio, start nieuwe methode en spelend leren. Met Engels erbij echt
te veel.
Rekencoordinator: dit jaar niet op cursus. Werkzaamheden worden overgenomen
door IB’ers.
Lichtenbeekcollega’s gaan niet naar bijeenkomst IPC. Misschien wel naar onze
studiedag over IPC.
31/10 thema-avond ‘Pesten’.
24/10 vergadering MR.
Post/ingezonden stukken
Brief Imke van Loon-Martens:
Brief is besproken en Klaas geeft antwoord op de brief.
Notulen eerst goedkeuren in de vergadering en dan naar Paul. Fred houdt contact
met Paul.
Brief Karin/Edwin:
Gaat over aanpassing plein: loopt. De molen draait langzaam, Kosten zijn hoog..
Wie wil de kar trekken? Andere bewoners Plataan/ouders.
Regelmatig op vergadering terug laten komen.

Data MR vergaderingen (zie lijstje)
Data worden besproken/vastgelegd.
Klaas voegt ze bij de stukken van volgende vergadering.
Vervanging Ellie Chatrer in MR
Door Nathalie van der Hoeven
Onderwijsstaking
Wij gaan staken. Alle scholen in Elst staken. Brief Yvonne volgt. Er is een
noodopvang voor alle stisamo-scholen op Stap voor Stap.
Bestuur steunt de staking en verwacht dat we massaal naar Den Haag gaan.
Tractatiebeleid
Nog niet in teamvergadering geweest.
Er is al tractatiebeleid.
Op groepsouderavond onder de aandacht brengen.
Huidige beleid handhaven.
Vrije dagen groepen 3-4
Waar komen de dagen vandaan?
Onderbouw maakt teveel uren. Meer mogelijkheden om studiedagen te plannen.
t/m gr. 4: 880 uur. 5 t/8 maakt 1000 uur.
Verandering plusbeleid
Hoe, wat, waarom?
Idee ontstaan tijdens evaluatie verbeteronderwerpen.
Plan heeft een aantal jaren gefunctioneerd. De huidige plusklaskinderen zijn anders
dan die van een paar jaar geleden. De huidige club heeft behoefte aan uitdaging in
de klas.
Daarin zijn we verder dan een paar jaar geleden; de kinderen kunnen we nu beter in
hun behoefte voorzien. Echte ‘hoogbegaafde’ kinderen zijn er nu niet.
In de ochtend in de groep met uitdaging. In de middag bezig met IPC en uitdaging
van Alie. IPC gerelateerd.
Dit hadden we eerder moeten communiceren. Bij de kleuters werkt Dinie op de
woensdag met ‘slimme kleuters’.
Evaluatie eind van het jaar in MR.
Ouderavond “pesten”
Klaas neemt begin oktober met meneer Klungers contact op over de invulling.
Heeft meneer misschien een agenda oid. om ouders te enthousiastmeren?
Voor de herfstvakantie moet de uitnodiging de deur uit.
SLB ook uitnodigen.
Scholingsbeleid
Vervalt >>> 24/10 op agenda.

Verkeersveiligheid rondom school
Kiss and ride >>> hier mag je niet parkeren. Medeweker van handhaving schrijft
omwonenden aan. Ouders mogen hier dus ook niet parkeren. Evt. een uitzondering
voor taxi-busjes.

Verbeterplannen 2017-2018
AFL-doelen: IPC gestart. Rapportfolio nog niet ingevuld.
MRF: voor ouders vanaf november open.
Leerlingenzorg: Moeilijk stuk. Toch niet gaan redigeren. Het is wel duidelijk.
Spelend leren: groep 3 verandert meer naar groep 2.
Ervaringen hiermee in de volgende MR-vergadering.
Jaarplan (jaarverslag Stisamo-onderdeel Esdoorn)
Vervalt >>> 24/10. Klaas vraagt stukken op bij Helga.
GMR
Klaas stuurt de vergaderdata van de MR naar Joris.
Afsluiting
Om 21.05 uur.

De volgende vergadering van de MR vindt plaats op dinsdag 24 oktober 2017

