Notulen van de MR vergadering van 22 mei 2018.
Aanwezig: Frida, Arjen, Fotine, Eef, Ida, Hilly en Aukje
Notulist: Aukje

Frida opent de vergadering met het lezen uit de kalender van de Gemeente Hallum door Welmoed
Jansma.
Vaststellen van de agenda. Punt 13 graag na punt 4.
Notulen van de vorige vergadering. Eef zorgt ervoor dat deze op de website staan. Actielijst: Sjoukje
neemt contact op met Fotine i.v.m. Engels voor de groepen 3-6. De werving voor een nieuw MR lid is
geregeld. We kunnen Fiona Steegstra Post verwelkomen in ons midden. Eef stuurt de documenten
Medisch Beleid door naar Hilly en Ida.
Ingekomen stukken: Notulen van de GMR en de SC. Mededelingen van de directeur komen aan de
orde. Toevoeging: de ouderenquête gaat weer de deur uit. Graag de vraag toevoegen over de
gezonde school. De waardering, in welke mate het op prijs wordt gesteld en de vraag of ouders
hiervoor willen betalen.
De Gezonde school. Het team wil geen strakke regels geven alleen adviezen voor gezonde keuzes.
(info avond) De leerkracht van de groep alleen een traktatie en niet meer alle leerkrachten.
Natuurlijk komen ze nog wel langs met de felicitatie kaart. Er komt een stukje in de puntesliper
hierover met vermelding van een website. In de schoolkrant zou ook een collage kunnen staan over
gezonde traktaties.
RIE. Er komt een nieuwe vragenlijst uit ( mei-juni) om te zien hoe we er nu voor staan.
Formatieplan. Er is gekozen voor een grote groep 5 ( met ond.ass) en 2 kleine groepen 6. Ook komen
er tot januari 2 kleine groepen 3. Volgende week is er een overleg over wie in welke groep komt. Er
komt een gymdocent en onderwijs assistenten.
Verdeling van de werkdrukgelden. Er is nu vervanging voor Elizabeth door Mathilda. Aan een grote
groep wordt een onderwijsassistent gekoppeld. Er komt een leerkracht gymnastiek. Ook worden
onderwijsassistenten ingezet voor de werkdrukverlaging. Hilly stelt voor om de communicatie naar
de ouders toe helder te houden. Wij kunnen niet in de toekomst kijken maar wel beleid uitzetten. Eef
zet er een stukje over in de puntesliper.
Stand van zaken. De bussen gaan binnenkort niet meer door het dorp en de enige halte is bij de
school. Hoe ziet de meest veilige situatie eruit voor het gebruik van de griene dyk? VVN gaat er naar
kijken en ook naar het kruispunt hoe dat veiliger kan. De verkeersnieuwsbrief geeft meer informatie.
Privacy. Zie de notulen van de GMR.
Uitslag eindtoets van groep 8 was de score 84. Het landelijk gemiddelde was 81. We zijn zeer
tevreden.

Vakantie rooster. De kinderen gaan nu met het continurooster meer naar school. Als gevolg hiervan
kan groep 3 volgend schooljaar de vrijdagmiddag vrij. De oudergeleding van de MR geeft hierover
een positief advies. Er zijn nog 5 vrije dagen te vergeven voor de leerlingen t.w. vrijdag 21 december,
vrijdag 1 februari, vrijdag en dinsdag 7 en 11 juli als extra lang pinksterweekend en de vrijdag voor de
zomervakantie.
Volgend schooljaar vergaderen we op 7 dinsdagen in september, oktober, december, februari, april,
mei en juni. Voor de ouderavond , 20 november, hebben we een aparte avond nodig om dit te
organiseren. 19 november is de week van de mediawijsheid.
Actielijst voor de volgende vergadering:
* Schoolgids ( Eef / Ida)
*Schooljaarplan evaluatie ( Arjen / Aukje)
*Vaststellen ouderbijdrage ( afstemmen met de SC)
*Klachtencommissie
*Vergaderschema
*Evaluatie MR formulier invullen
*Ouderavond
*Enquête
Rondvraag. Frida is de volgende keer voor de laatste keer aanwezig. Wie vervangt? Graag overleg
hierover. Voor de volgende vergadering wordt ook Fiona Steegstra uitgenodigd. Halverwege de
avond is ook Ida bedankt voor haar inbreng in de MR. Zij gaat met zwangerschapsverlof.
Arjen sluit de vergadering met het verhaal Adieu uit Welkome Woorden.

