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Notulen MR-vergadering
Datum
Tijd
Locatie

: 18-09-18
: 20:00 uur
: JPS Heusden

Aanwezig

: Kim, Ivonne, Annelieke, Karin,

Afwezig

: Antje, Maarten, Alexandra

Notulen
1. Verbeterplan/jaarplan, vakantierooster en schoolgids
Zijn doorgelezen en doorgenomen, Annelieke tekent namens MR voor akkoord.
2. Klimaatschaal
Groep 5 t/m 8 vult momenteel de klimaatschaal in betreft het sociale klimaat op school. De uitslag
volgt. Karin gaat in een werkgroep betreft de klimaatschaal, gaat hierin bespreken/bekijken of het
ook praktischer kan. Dit nav vorig jaar besproken onderwerp dat een ouder de klimaatschaal per
kind en per docent invult dus voor 3 kinderen 6 x. Karin komt hierop terug.
3. MR mailadres
Lijkt te werken aangezien er door Maarten mails zijn doorgestuurd.
4. Voorzittersoverleg
Deze data volgen nog en kunnen dan eventueel per mail of tijdens het volgende overleg verdeeld
worden.
5. Vaststellen vergaderdata
Ondanks dat we niet compleet zijn hebben we toch een aantal data besproken. Bij bezwaar
vanuit afwezigen kunnen deze aangepast worden.
17 sept
5 nov
14 jan
18 mrt
13 mei
17 juni
Nog even definitief communiceren of het nu 20:00 u of 20:15 u is.

Taakverdeling: Kim voorzitter
Annelieke notulist
Maarten mailcommunicatie
6. Website
De vernieuwde website is afgelopen week online gegaan. Karin heeft e.e.a. aangepast. Zoals
eerder besproken heeft Maarten aangeboden deze door te lezen. Eventuele op- of aanmerkingen
mogen rechtsreeks naar Karin gemailt worden.
7. Leerlingraad
De werving voor de leerlingenraad is deze week gestart. Afgesproken is dat de leerlingen die vorig
jaar in groep 7 zaten, nu dus in groep 8, in de leerlinenraad zullen blijven. Binnen de overige
groepen wordt momenteel geworven.
8. Mededelingen vanuit het team
Juf Esther van groep 7 zal voorlopig even niet voor de klas staan. Zij wordt vervangen door Freek
van der Heijden.
De kennismakingsgesprekken ipv info avonden zijn goed ontvangen. Wel is aangegeven dat er bij
de groepen waar de kinderen ook mee ginden wel iets meer tijd genomen mag worden. In groep
3 bleek het kennismakingsgesprek ook wat te kort om goed de werkwijze uit te kunnen leggen dus
hier gaat nog gekeken worden naar een betere vorm/manier zoals mogelijk een combi info avond
en kennismakingsgesprek.
Het team gaat een scholing coorperatief leren volgen die begeleid wordt door een externe partij.
Zo kunnen de docenten onderling optimaal van elkaar leren.
9. WVTTK
Ouderparticipatie blijft zo gewenst, noodzakelijk zelfs maar is soms moeizaam te organiseren. We
brainstormen hoe we de verschiillende taken meer kunnen laten leven zodat ouders ook weten
welke mogelijkgheden er allemaal zijn om een bijdrage te kunnen leveren. Kim en Ivonne maken
een inventarisatie. De kinderen zullen vervolgens een brief mee krijgen waarop alle mogelijkheden
beschreven staan.
Actielijst:
Wat

Wie

Wanneer

Bekijken praktische vorm klimaatschaal
Verdelen data voorzittersoverleg
Checken vergaderdata
Doorlezen vernieuwde website
Bespreken optimalisatie kmg
Inventariseren ouderparticipatie

Karin
Allen
Allen
Maarten
team
Kim en Ivonne

?
Wanneer bekend
zsm
zsm
vlg overleg
?
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