Mr vergadering donderdag 27 september 2018
Notulen en tijdsbewaker: Marieke R
Tijd: 20.00-22.00 uur
1. Notulen vorige vergadering,
d.d. 27 juni 2018
2. Schoolgids

20.00-20.05
Vaststellen: vastgesteld. Wordt
doorgestuurd naar OR en op de
website geplaatst
Vastgesteld. Checken of het op de 20.05-20.15
website staat.
20.15-20.25

3. Voortgang verkeerssituatie.

Mededelend: stand van zaken
vanuit gemeente: We worden
wederom teruggestuurd naar
3VO. Kijken of we via nasleep
vanuit de nieuwbouw middelen
kunnen kijken. Erik belt
Dorien Mulderije en legt contact
om zo samen met Tineke naar de
situatie te kijken.

4. Kalender

Informeren: er staat een fout in. 20.25-20.35
18-04-2019 stond een studiedag
gepland, maar deze komt te
vervallen ivm met de centrale
eindtoets (Cito). Tineke
communiceert dit naar de ouders in
een extra nieuwsroos en stuurt
daarna nog een reminder.

5. Vragen vanuit ouders

d.d. 22-11-2018.Let op: de centrale
eindtoets wordt nog maar over 2
dagen verspreid, te weten dinsdag
en woensdag. Alles kan dus
gewoon blijven staan. De
studiedag blijft gepland op
18-04-2019
20.35-21.0
Graag toelichting op insteek
“middengroep”. Gaat dit ten koste
van aandacht voor leerlingen die de
leerstof moeilijker / makkelijker
vinden?
Tineke gaat een stukje schrijven om
nogmaals de insteek van en de
voortgang van de
“talentenklas” toe te lichten. De

talentenklas is een initiatief vanuit
IJsselgraaf en gaat in samenwerking
met twee andere
IJsselgraafscholen: het doel
is tegemoet te komen aan
specifieke ondersteuningsbehoefte
van de betreffende
“talentengroep” eens in de ca. 2
weken. Heidy communiceert
naar ouder wat we besproken
hebben.
Inloop ’s ochtends: kunnen
leerkrachten om toerbeurt
meedraaien bij het begroeten
buiten (zoals Tineke en Marieke
doen)? Dit om leerkrachten even
kort aan te spreken (wordt door
meerdere ouders ervaren als
laagdrempelig)
Om toerbeurt begroeten wordt
lastig.
We gaan vragen aan het team om
te proberen in de middag 1 á 2 keer
per week mee te lopen naar buiten
(waar kan).
Ook is het inloopmoment wellicht
niet handig: op dit moment
“drukke” werkdagen (eerste helft di
en tweede helft van jaar op
donderdag). Voorstel is om het
tweede half jaar op vrijdag de
inloop te houden. Tineke
communiceert dit rond die tijd.
21.00-21.10
6. Planning data mr-vergaderingen Vaststellen
Do 22-11-18
Do 10-01-19
Ma 28-01-19 GMR
Do 21-02-19
Do 11-04-19
Do 23-05-19
Do 04-07-19 : voorstel om samen
met OR af te sluiten
7. Inventarisatie relevante
onderwerpen MR komend jaar

21.10-21.20
Educatief
partnerschap, Projects 4 Learning.
Terugkomend agenderen of er
nieuwe onderwerpen zijn.

8. Voortgang verbinding met
Pierson en andere partners in
het gebouw

9. Herhaling jeugd- en
mediawijsheid

10. Overige Mededelingen
directie, team / Rondvraag

Vrijdag 5 oktober is er
21.20-21.30
een muziekvoorstelling
(in 3 keer) voor alle leerlingen van
Pierson en
Rozengaardsweide, peuters en de
oudste kinderen van kinderopvang
in de gymzaal.
De laatste vrijdag van
de boekenweek is er kleedjesmarkt,
waarbij kinderen het laatste
kwartier bij elkaar in de scholen
mogen “kopen”.
Volgende vergadering opnieuw
agenderen
Inbreng Erik:
21.30-21.45
Erik heeft uitgezocht of we
nogmaals kunnen herhalen en heeft
gezien dat we nogmaals gratis een
voorlichting voor ouders kunnen
organiseren via de GGD. Tineke
neemt contact op met Petra Keizer.
Informeren, vragen
21.45-22.00
Korte toelichting op p4l middels
filmpje. De link naar dit filmpje
wordt door Tineke ook
naar ouders gestuurd. Tineke
inventariseert nog bij ouder(s) /
verzorger(s) of ze bepaalde kennis,
interesse, werkzaamheden hebben
gerelateerd aan een thema, zodat
we mogelijk gebruik kunnen maken
van de expertise.
Lln.aantal 90 op dit moment; iets
meer dan verwacht

