Medezeggenschapsraadsvergadering
Datum:
donderdag 6 juli 2017
Tijd:
19.00 uur
Plaats:
de lerarenkamer
Iedereen is aanwezig. Erik is iets later binnengekomen.
Gast: nieuw MR-lid Ronald.
Notulen
1.
Opening
Joris opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2.
Notulen
Ronald is het nieuwe MR-lid.
Datum thema-avond wordt verzet, spreker kan niet.
Mail over fotograaf komt eraan.
Oudervragenlijst: informatie/terugblik hierover verstuurt Els in het nieuwe schooljaar.
Klaas heeft vergaderingen gepland.
Notulen acc.
3.
Post
Een mailtje, is nog niet doorgestuurd.
4.
GMR
Samenwerking met Batavorum heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor de SLBgroepen.
5.
Jaarverslag De Esdoorn 2016-2017
Verslagen komen uit de werkgroepen, ze zijn al in het team besproken. Plannen zijn
door werkgroepen geëvalueerd.
Stisamo maakt een jaarverslag, waarin ook een stuk je Esdoorn voorkomt. De
verbeterplannen zijn schoolspecifiek.
Het officiële jaarverslag wordt in het vervolg ook besproken.
Begrijpend lezen: Denk is voorlopig even uit de picture.
Engels: waarom niet in de onderbouw? Start met rappoftfolio, start nieuwe methode
spelend leren. Met Engels erbij echt te veel.

Goede zet om ermee te beginnen vanaf groep 5.
Rekenen: ‘Alles telt’, moet zijn Pluspunt. Evalueren automatiseren moet ook
duidelijker worden geformuleerd. Dit doen Els en Ellie.
Cursus Rekencoordinator >>> wordt vervolgd.
Leerlingenzorg: een vervolg wordt gemist in dit plan. Hieraan wordt nog gewerkt.
Komt in begin nieuwe schooljaar terug.
Werkgroep vakgebieden en leerlingenzorg gaan vanaf volgend jaar samen.
Joris merkt op dat het goed is dat er zaken in ontwikkeling zijn.
Mijnrapportfolio: voor ouders wordt het naar verwachting in het najaar opengesteld.
Openstelling duurt vrij lang, vinden de ouders. Begin nieuwe schooljaar worden
ouders hierover geϊnformeerd; de voortgang van dit traject wordt nader toegelicht.
123Zing: moet in team regelmatiger worden geëvalueerd. Ouders horen kinderen er
thuis nauwelijks over. In het begin wel. In de klassen wordt het wel gedaan.
AFL-doelen: nu op in gaan zetten. Wij zijn anders begonnen aan IPC dan nu gedaan
wordt. Wij zijn ook een zijpad ingegaan met de leervragen van Harry Stockhof.
Doelen zijn bij ons te lang blijven liggen.
Veel collega’s gaan een IPC-cursus volgen. Collega’s van SLB-groepen hebben ook
interesse. Misschien cursus op locatie, want cursus in september was al vol.
6.
Schoolgids en groepsgidsen 2017-2018
Nog niet aan toegekomen ivm drukte. Wijzigingen komen terug in de MR. Vorig jaar
nog uitgebreid besproken. Groepsgidsen gaan mee zonder in de MR te komen.
7.
Verkeersveiligheid rondom school
Erik is nog in overleg met VVN. Volgende vergadering waarschijnlijk meer nieuws.
8.
Jaaragenda MR 2017-2018
Op 19 september worden de vergaderdata voor volgend schooljaar definitief
vastgesteld.
9.
Taakverdeling binnen MR 2017-2018
Voorzitter: Ronald
Secretaris: Klaas.
10.
Mededelingen en rondvraag
Linda: vier collega’s benoemd. Drie onderwijsassistenten en twee leerkrachten.
Ellie: EHBO-doos niet compleet. BHV’ers!
Joris: traktatiebeleid wordt niet goed gehandhaafd. Onder de aandacht brengen
binnen team!

Groet, Fred Eissing

