Notulen van CBS it Fundamint 12 september 2017
Aanwezig: Frida Meindertsma, Ida Greijdanus, Hilly Jongbloed, Aukje Postma
Afwezig: Arjen de Boer
1. Opening: de voorzitter opent de vergadering met een tekst uit Johannes. Daarna heet ze een ieder
welkom en opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
- schooljaarplan naar oktober
- toevoegen ervaringen continue rooster tot nu (punt 11)
3. Notulen MR-vergadering d.d. 10 juli 2017
- geen opmerkingen tot actiepuntenlijst
Actie: Hillie koppelt bevindingen hoogbegaafdheid terug aan Eef blijft staan als actiepunt
4. Ingekomen stukken en mededelingen
i. 5 oktober staking
Ter info, geen bijzonderheden. School doet verzoek aan ouders om zelf opvang te organiseren en
helpt bij organiseren van opvang in school voor kinderen van ouders/verzorgers die geen opvang
kunnen organiseren.
ii. Reactie bestuur op inspectierapport
Geen bijzonderheden. De school is content met de reactie.
5. Stand van zaken begroting 2017
De begroting is dusdanig beknopt dat het vragen oproept.
Actie: graag toelichting van Eef op begroting in volgende vergadering.
6. Schooljaarplan 2017/2018
Op agenda voor oktober
7. Speerpunten ouderavond voorjaar 2017
De speerpunten van de ouderavond blijven speerpunten in het komende schooljaar. De MR leden
blijven alert op de ontwikkelingen binnen de verschillende thema’s en koppelen deze terug tijdens de
MR vergaderingen (vast punt op de agenda).
Onderwerpen ouderavond:






zorg onderkant
zorg bovenkant (hoogbegaafdheid/meerbegaafdheid)
internationalisering
-(techniek & wetenschap) 21eeuwse vaardigheden
communicatie

actie: vraag aan Eef om extra bijlage schooljaarplan verder uit te werken a.h.v. verslagen
ouderavond.

8. Ouderavond komend schoolseizoen
De schoolcommissie is aan de beurt voor organiseren ouderavond.
Suggesties vanuit MR: app voor plannen van afspraak leerkrachten; mogelijkheden om
beoordelingen kind van leerkracht digitaal door te nemen via inlogcode. Icm mediawijsheid? Is
koppeling tussen zorg onderkant, bovenkant en communicatie.
Actie: Frida overlegt met Eef en Sylvia tav afstemming en invulling ouderavond.
9. Administratief monitoren van werkgroep werkdrukscan
Groepsplan wordt vervangen door leerlingkaarten. Doel is minder administratie en meer overzicht.
Positief is dat nu alles van het kind in een oogopslag bij elkaar is geplaatst. Het is nog te vroeg om het
proces en effect te evalueren.
Actie: Maart 2018 opnieuw op agenda, Evaluatiepunt implementatie leerlingkaarten.
10. Ervaringen continurooster
Beknopte terugkoppeling naar aanleiding van evaluatie bij leerkrachten:
-

Zware tassen op schoolplein. Oplossing: In de ochtend lunch meenemen in de klas.
Laatste uur lang voor kleuters, eerst nog even afwachten.
Eten gaat prima.
Veel meer rust voor groepen 3 t/m 8
Verkeersveiligheid Doniaweg blijft om 14 uur punt van aandacht

De tussentijdse evaluatie is opgenomen in de jaarplanning.
11. Beleidsplan MR
Basis is akkoord, eventueel speerpunten kunnen er nog in verwerkt worden. Overzicht taakverdeling
kan in beleidsplan. Schooljaarplan MR is vastgesteld.
12. Jaarplanning MR





schooljaarplan wordt toegevoegd aan oktober.
overleg over speerpunten: schoolgids kan vernieuwd worden.
Overzicht schoolverslag: informatie aan ouders omtrent vorderingen speerpunten.
Speerpunten voortzetten nav ouderavond, in iedere bijeenkomst op agenda terug laten
komen
 Evaluatie continurooster naar april ipv juni
Actie: Ida mailt format schoolgids door om inzicht te krijgen in alternatieve vormen. -> dit valt onder
communicatie speerpunt
Actie: Frida vraagt Eef naar stand van zaken schoolverslag.
13 activiteitenplanning taakverdeling MR
De taakverdeling is onderling tot stand gekomen. Verzoek van Ida voor Lief & Leed aan overige MR
leden graag meedenken en aangeven bij Ida.
Actie: Hilly vult het overzicht aan en plaatst het op sharepoint.

14. Inventarisatie cursusbehoefte (nieuwe) MR-leden
Aukje heeft geen behoefte gezien eerdere ervaringen MR. Er is wel behoefte aan sparren andere
MR’s binnen schoolverband.
15. Vooruitblik MR-agenda volgende vergadering d.d. 10 oktober 2017
De volgende punten komen op de agenda:





schooljaarplan
begroting lopende jaar
-beleidsplan goedkeuren
speerpunten ouderavond

16. Rondvraag
Geen vragen.
17. Sluiting
Fotine sluit de vergadering met een gedicht.
18. Actielijst
1: Terugkoppeling bevindingen hoogbegaafdheid aan Eef.
2: Toelichting Eef op begroting in volgende vergadering.
3: Verzoek aan Eef om extra bijlage schooljaarplan nader
uit te werken a.h.v. verslagen ouderavond.
4: Overleg met Eef en Sylvia tav afstemming en invulling ouderavond.
7: Verzoek aan Eef betrefende stand van zaken schoolverslag.
8: Aanvullen overzicht activiteitenplanning taakverdeling MR +
plaatsen op sharepoint.
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