MR Notulen
07-2-2019
Aanwezig:
Notulant:
Locatie:

19.30-21.30 Hartenaas
Nina, Rogier, Hansko, Marjo, William, Fleur
Fleur
Hartenaas

Opening

1. Notulen vaststellen




Geen klachten meer gehoord over het roken.
Stoeien op het plein: gezamenlijk schoolplein. Oppakken via MR
van de sprankel: Nina
De notulen zijn vastgesteld.

2. Mededelingen
a. Directie;
- Verkeerssituatie geen nieuwe punten. Voornemen om een brug te
plaatsen (kan goed 2 jaar duren)
- Schoolplein; rondom carnavalsvakantie voorbereiding + aanleg.
- Noodplan is vastgesteld in de GMR.
- Leerlingenraad: kapstokken bovenbouw, William zoekt oplossing
- Communicatie plan is geparkeerd; team werkt aan herijking visie.
b. Personeel: c. Ouders:
- Ouderbijdrage kenbaar maken via Parro,
- Waarom is het rapport verlaat? Te snel na de Cito week
d. GMR:
-Functie beschrijving L10, L11, L12 zodra dit definitief is vastgesteld
zal William dit doorgeven aan team.
- Concept beleid digitale ontwikkeling ter kennisgeving rondmailen
Hansko + agenderen in de MR
- Klokkenluidersregeling vastgesteld, William deelt met team.

3. Nieuwe werkwijze bovenbouw
Positief, meer rust
Visie ontwikkeling door het team. Volgende MR eerste concept visie
Peilen bij kinderen en ouders bijv. tijdens oudergesprekken, enquête of
ideeën bus
Nog onrust op leerpleinen, PBS: verantwoordelijk gedrag. Hier zetten we
schoolbreed op in door te filmen en dit intern te bespreken en actiepunten
te formuleren.

.
4. Landelijke actiedag; 15 maart
5 staken
1 niet
3 geen reactie
Volgende week wordt er een besluit genomen. William communiceert dit met
ouders.
5. Pauze momenten (ontspanning / inspanning)
Agenderen binnen het team. Extra tijd vooraf om fruit en drinken te nuttigen.
Wanneer start je lunch? Hebben ze hun spullen om 12.00u al gepakt?
.
6. Actielijst

7. W.V.T.T.K.
Groep 4 nu rustiger. Meer inzet gedragsverwachtingen, storming – norming
Binnen Grave herkenbaar onrust in de middenbouw.
Rekennieuwsbrief, fijn dat ouders deze krijgen. Betrokkenheid ouders.
Groep 7, eerder en gerichter informatie over voorlopig advies. Folders + advies
Hoe bereid je je voor op het voortgezet onderwijs.
Cultuur e.d. in de bovenbouw
8.
-

Rondvraag

