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Notulen: de notulen van de MR vergadering van 25-01-2018 worden goed bevonden.
Mededelingen:
•
•

•

•
•

Op 29 juni zullen Michel, Annemarie en Mieke afstemming hebben over de
studiedagen schooljaar 2018/2019 met Harry Velderman.
I.v.m. de grote kleutergroepen (>30) zal er in overleg met de IJsselgraaf vanaf
april tot de zomervakantie 5 dagen per week van 8.30-12.00 uur een extra
leerkracht ingezet worden voor de jongste kleuters. De sollicitatieprocedure
voor deze leerkracht is lopende en op 5 april zullen de ouders hierover
voorgelicht worden.
In de meivakantie zal de school binnen geschilderd worden. Mogelijk wordt er
ook aan de buitenkant gestart afhankelijk van de hoeveelheid
herstelwerkzaamheden aan kozijnen e.d. Op 4 april zullen de kleurstalen
gekozen worden.
De taalklas is momenteel zowel op Hagen als op het Noorderlicht gesitueerd.
Er is extra budget toegekend voor de taalklassen zodat er waarschijnlijk 1
leerkracht en 1 onderwijsassistent ingezet kan worden.
Personele inzet en begroting 2018/2019: er vindt een inventarisatie plaats of
de verhouding leraren versus leerlingen kloppend is. Waarschijnlijk kunnen we
in schooljaar 2018/2019 9 groepen vorm geven, 1 taalklas en 1 extra FTE
onderwijsassistent.

Terugkoppeling studiedagen:
Suzanne heeft de opleiding tot rekencoördinator behaald. Nieuwe inzichten op gebied van
rekenmethodiek is behandeld. Gynzy biedt een ondersteunend programma voor kinderen om
op niveau te rekenen. De methodes van Geschiedenis en Aardrijkskunde zijn inmiddels
verouderd. Er wordt bekeken of deze methodes vervangen moeten worden en of Natuur
hierin dan geïntegreerd zou moeten worden.
Moniek vraagt of er van ouders verwacht wordt thuis samen met hun kind extra oefenstof te
oefenen. Anja geeft aan dat dit geen verwachting is, maar ouders en kinderen in de
gelegenheid zijn om extra oefenstof te oefenen als zij hier behoefte aan hebben.
Jarno vraagt of de planning van de studiedagen beter gespreid kan worden over de dagen
van de week i.v.m. opvang van de kinderen waarvan ouders werken met name op de
maandagen en vrijdagen. Jarno vraagt eveneens of de nieuwe lesstof aansluit op de CITO
afname.
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Conceptbegroting:
De conceptbegroting is voorgelegd aan de MR. Kort is deze door de MR leden
doorgenomen. Jarno zal deze voor de volgende MR vergadering samen met Michel
doornemen.
Geplande Data MR vergadering 2018:
12 april (wk 15)
31 mei (wk 22)
28 juni (wk 26)
Rondvraag:
•
•
•
•
•
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De website blijkt nog steeds niet goed te zijn. We zullen Michel vragen opnieuw
contact op te nemen met Rudolf vd Boogaart.
Anja heeft een aantal ideeën ontvangen van de ontwerper van het nieuwe logo en de
belettering voor de buitenzijde van de school.
Anja is voornemens naar de voorlichtingsbijeenkomst over formatie te gaan in Zwolle.
Jarno vraagt of de theorie m.b.t. het verkeersexamen op 4 april in de klas geoefend
wordt of dat verwacht wordt dat ouders dit op zich nemen? De stof wordt in de klas
behandeld.
Marike vraagt of de professionaliseringsuren van de leerkrachten evenredig verdeeld
zijn. De personeelsgeleding van de MR bevestigt dat dit goed verdeeld is.

