Notulen Medezeggenschapsraad 21-11-2019
Aanwezig: Rianka, Aernoud, Aafke en Marc (Ouders), Sven, Melissa (team), Marjan (t/m punt 5)
Afwezig: Inge en Bert
Onderwerp
1.Opening en kort
voorstelrondje
2.Vaststelling agenda

Wat
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur.

Actie

Continurooster toegevoegd.

3. Verslag vergadering
26-09-2019

Notulen zijn goedgekeurd.
Certificeren OV
- Nog steeds geen vakleerkracht gym gevonden.
GMR Marjan
Voorstel van de judoschool is in eerste instantie
afgewezen door de gemeente.
-Certificering speelheuvel pakt ov weer op.
-GMR Marjan zoekt contact. Moeizaam contact via
GMR mail.
4. Mededelingen vanuit Marjan heeft uitleg gegeven over het
school
scholingstraject.
Mededelingen zijn doorgenomen.
Ouderbetrokkenheid wordt waarschijnlijk
geëvalueerd in de mzr en ov.
5. Bespreekpunten uit
Financieel beleid: er is een wet in de maak,
de mededelingen.
waarin staat hoe de MZR meegenomen gaat
worden in het financiële beleid van de scholen.
OV beheerd eigen budget en Marjan beheert het
schoolbudget.
Zorgboerderij heet La Vie
Marjan en Elisa hebben besloten een proef te
gaan doen om de toets NSCCT af te gaan nemen
in groep 6 en groep 7. Deze toets wordt
afgenomen in januari. Zodat er een duidelijker
beeld is van wat de kinderen aankunnen.
Continurooster

Op de Caegh is er weer een enquête afgenomen.
Het vermoeden is dat er meer ouders voor het
continurooster gaan stemmen.
Hoe staan wij hierin?
- het moet vooral voordelen hebben voor de
kinderen.
-uitgaan van onze kracht.

6. mededelingen
vanuit het team

-rust voor de leerkracht is ook rust voor de
kinderen.
- de leerkrachten kunnen tijdens de pauze ook
weer opladen.
-leerlingraad vragen.
Sven heeft verteld over nieuwsbegrip.
Nieuwsbegrip wordt straks groepsoverstijgend
gegeven. Zodat iedereen op zijn eigen niveau
instructie krijgt en kan ontwikkelen.
Tijdens de studiedag hebben we het gehad over
de kwaliteitskaarten, nul meting Marzano.
De sinterklaas viering is op 5 december.

7. Vrijwillige
ouderbijdrage

Ouderbijdrage is echt vrijwillig.
Er worden geen kinderen uitgesloten van
schoolreisje.

8. Scholing MZR leden

Is er behoefte aan scholing?
Er is interesse. Alleen de prijzen voor deze cursus
staan ons erg tegen.
Wordt dit vergoed vanuit de stichting?
Wat houdt deze cursus precies in?

9. GMR
10. Ingekomen post

Er zijn geen notulen ontvangen.
Er is weer een nieuw InfoMR boekje.
Er is geen mail ontvangen.
In hoeverre heeft de MZR zeggenschap?
Er wordt door Marjan aangegeven wanneer de
MZR ergens over mag meedenken.
Rianka sluit de vergadering af.
16 januari 2020
19 maart 2020
4 juni 2020

11. Rondvraag
12.Sluiting
Data MZR vergadering

Notulen opgemaakt door Melissa

Rianka gaat
hiernaar
informeren.

