Notulen Mr vergadering donderdag 22 november 2018
Notulen en tijdsbewaker: Els Fennema
Tijd: 20.00-22.00 uur
1. Notulen vorige vergadering,
d.d. 20 september 2018

Doorsturen naar de OR en op
website plaatsen, Marieke bekijkt
dit

20.00-20.05

Staat schoolgids op website?
Marieke pakt dit op.

2. PR MR 10 minutengesprekken

Terugkoppeling vraag van ouders.
Heidy heeft met de betreffende
ouder besproken, is naar
tevredenheid afgehandeld.
Hoe zichtbaar zijn we, is hier
behoefte aan? .

20.05-20.15

Na elke MR vergadering komt er
een ‘verslagje’ van de vergadering
in de nieuwsroos, dat lijkt voor nu
voldoende.
Heidy zorgt voor het jaarverslag, als
dat klaar is (jan/febr) komt bij de
nieuwsroos.
3. Voortgang verkeerssituatie.

4. Profilering Rozengaardsweide.

5. Voortgang begroting

Zijn er nieuwe ontwikkelingen?

20.15-20.25

Tineke heeft een uitnodiging om
hierover te praten, hier op school.
Samen met de directeur van de
Pierson en de beleidsmedewerker
van de gemeente en de wijkagent.
Op 3 dec.
Brainstormen. We vinden het
20.25-20.35
jammer dat we dit jaar niet samen
met de Pierson het Sintfeest
vieren, wellicht volgend jaar wel.
Volgende keer op de agenda.
20.35-20.45

6. Voortgang schoolontwikkeling

7. Inventarisatie relevante
onderwerpen MR komend jaar

Informeren; waar worden accenten 20.45-21.10
gelegd. Wat is volop in
ontwikkeling? Hoe zichtbaar is dit
voor ouders? Na elk thema zal er
een afsluiting komen, zodat het
voor ouders zichtbaar wordt.
Wij bezig met didactisch coachen,
(afgelopen maandag studiedag)
Ook met Projects 4 Learning, we
zijn nog zoekend, in jan. hierover
weer een studiedag. Marieke en
Tineke zijn bij 3 scholen wezen
kijken, richting toekomstgericht
onderwijs.
Educatief partnerschap, Projects 4 21.10-21.20
Learning. Terugkomend agenderen
of er nieuwe onderwerpen zijn.
Toelichting Marieke R actief
ouderschap (ouderavond eigen
dochter) Was interessant, wij
denken niet dat dat geschikt is voor
onze school.
Er komt in het tzt een ouder
enquête, waarin de vraag wordt
meegenomen hoe ouders
betrokken willen worden.
Onderwerp voor volgend jaar:
Cultuur, we zijn een samenwerking
aangegaan met De Gruitpoort.

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

Talentontwikkeling. Bianca zit in de
werkgroep, het gaat ‘proeftuintje’
heten. Eerst op cognitief gebied.
Tineke informeert via de
nieuwsroos.
Informeren. In 2024 moet er een 21.20-21.30
intensievere samenwerking zijn.
Wordt vervolgd.

9 Herhaling jeugd- en mediawijsheid Zie mail Tineke. Stand van zaken
nu? Informeren

21.30-21.45

Wordt in januari vervolgd. Tineke
neemt contact op met manager
van de gemeente.
9a Rol van de MR bij pesten op school Bij signalen van ouders, delen in de
MR, hoe gaan we hiermee om? We
hopen dat de ouder zich dan
gehoord voelt en wijzen op de
vertrouwenspersoon.
10 Overige Mededelingen directie,
team / Rondvraag

Informeren, vragen
Schoolreis Tineke / Marieke
Na de kerstviering (donderdag 20
december) sluiten we samen met
de OR het schooljaar af met een
hapje en een drankje.

21.45-22.00

