MR notulen
06-06-2018
Aanwezig:
Notulant:
Locatie:

Hansko, Nina, Femke, Marjo, William en Jeroen
Jeroen
Stoofweg 2, Hartenaas

Opening
1. Notulen vaststellen
Notulen zijn vastgesteld.
2. Mededelingen
Directie:
Privacybeleid wordt binnenkort met de MR besproken.
Ook Marjos gaat Hartenaas verlaten. Ze heeft een nieuwe uitdaging
gevonden op een andere school.
Personeel:
Jeroen geeft uitleg over hoe het verhuizen geregeld gaat worden en hoe de
ouders geïnformeerd gaan worden over wat er van hun verwacht gaat
worden.
Ouders:
We moeten de verkiezingen niet vergeten.
GMR
De bestuursrapportage is besproken in de GMR.
Hansko vertelt in het kort wat er besproken is.
3. Mediorapportage
William legt de medio rapportage uit.
Het valt op dat spelling een aandachtspunt is voor de gehele school.
De MR stelt vragen over dit document en William beantwoordt deze.
Het algemene beeld is dat de resultaten de afgelopen jaren erg wisselend
zijn.
In de toelichting staan de aandachtspunten van het aankomende jaar.
Dit jaar zal dat vooral begrijpend lezen zijn en de scholing gaat plaats
vinden onder leiding van een deskundige.
4. Tabletverhaal
William vertelt over de aanmeldingen en hoe nu verder.
Het traject dat ouders tablets gaan aanschaffen via de school gaat
opgestart worden.
De verkoopsite wordt door de leverancier ingericht en daarna worden de
ouders geïnformeerd.

5. Formatie volgend schooljaar
William legt de plannen voor de formatie uit.
Er komen 7 groepen verdeeld over 7 lokalen.
De MR geeft tips en ideeën om de informatie voor ouders goed duidelijk
over te brengen.
De MR leest de infobrief door en kijkt of hij duidelijk is voor de ouders.
Indien nodig geeft de MR aanvullingen.
Formeel:
De personeelsgeleding geeft instemming met het inzetten van een
onderwijsassistent. Deze wordt ingezet vanuit de werkdruk verlagende
middelen
6. Leerlingenraad
William vertelt over de eerste vergaderingen.
Er zijn op dit moment 3 vergaderingen geweest en het is hartstikke leuk en
erg nuttig. De leerlingenraad komt met goede ideeën en krijgt ook huiswerk
om de volgende vergadering goed in te kunnen gaan.
7. Verkeersituatie nieuwe school
Hansko vertelt over hoe het verkeerstraject verlopen is en over de laatste
raadsvergadering.
De MR heeft het idee dat de raad nu wel wakker is geschrokken en dat er
nu meer actie ondernomen gaat worden.
Er moeten geen vergaderingen komen, maar gewoon besluiten nemen.
Er komen nog verschillende verkeersacties. Dit gebeurt in samenwerking
met de Sprankel.
8. Actielijst
Punt 35 gaat van de lijst af.
9. Rondvraag
Er zijn geen rondvragen.

