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Notulen MR vergadering d.d. 26 februari 2019
Aanwezig: Gianni Baggen (vz.), Karin Delissen, Corina Jonker, Franco Ackermans (notulist)
Namens de schoolleiding: Eefje de Wever

1. Opening en vaststellen agenda. We stellen het begintijdstip van de volgende vergaderingen vast
op 19.00. Agenda zoals gepland.

2. Vaststelling SOP (School Ondersteunings Profiel)
Vraag: het laatste inspectiebezoek dateert van 2012.
Toelichting: 11 maart 2019 bezoekt de Inspectie bij CvB Kom-Leren, daarna volgt misschien
alsnog een inspectiebezoek aan onze school.
MR adviseert positief op dit stuk.

3. Overblijven, park- en poetsprobleem
P en P; Dit is gethematiseerd in de Klankbordgroep. Ideetjes: ‘het vuil buiten houden’, ouderhulp
Eefje: we zullen in de schoolgids iets moeten opnemen in de trant van: Uw kind wordt vies bij ons
op school ☺, dat is inherent aan de keuzes die we maakten. We hebben van de gemeente
toestemming om de oostzijde van het park onder handen te gaan nemen.
m.b.t. Tevredenheidsonderzoek: Stand enquête is momenteel iets meer dan 50%, pas bij 69 %
kunnen gegevens gepubliceerd worden.

4. Schoolplan. Eefje geeft aan dat we het per hoofdstuk kunnen ontvangen. We opteren voor de
integrale versie. De reguliere datum van 7 mei is haalbaar, wij ontvangen het dan misschien wel
pas in de vakantie. Daarmee gaan we akkoord.

5. Tussenevaluatie jaarplan. Eefje neemt kort de stand van zaken door.
‘Hoogbegaafdheid’ loopt wat vertraging op, momenteel slechts 2 actieve groepsleden, leeft ook
nog niet echt. Er wordt nog veel gedacht in materialen en nog niet in mindset.

‘ICT’ stuurt concreet aan, verankering in de thema’s loopt naar tevredenheid. De ontwikkeling van
de website hangt samen met de invoering van SchouderCom, dat gebeurt op stichtingsniveau. De
ICT-visie van school is afhankelijk van de visie van de stichting en die moet geüpdatet.
‘Mindfulness’ is goed zichtbaar in school. De komende tijd wordt gewerkt aan de formulering van
de opbrengst voor leerlingen, medewerkers en school
‘Thematisch werken en Techniek’. Er is een kijkwijzer ontwikkeld en die zal ingezet worden.
Werkgroep ‘Anders organiseren’ ligt stil, als gevolg van bewuste prioritering.

6. Vergaderdata:
We verschuiven de vergadering van 11 juni, op verzoek van Franco, naar maandag 17 juni 19.00

7. Gesprekspunten MR-KOW ( afhankelijk van communicatie met dhr. Jacq Theunissen)
Momenteel geen actiepunten.

8. Ingekomen post (Franco) GMR: geen
Het mailadres van de MR werkt, Franco zal dit t.z.t ook via ISY communiceren.

9. Notulen MR vergadering 11 december 2018 (Karin, verzonden 8 jan 2019 ) ter vaststelling
Tussentijdse opvang wijzigen in Tussenschoolse opvang.

10. Rondvraag en sluiting

Eefje schrijft een stuk betreffende de inzet van de gelden voor de werkdrukvermindering, dat zij de
MR zal doen toekomen. De P-Mr heeft hier instemmingerecht. Teneur is dat het team heel
tevreden is, zowel over de constructie die gekozen is als ook aan de concrete invulling die er aan
gegeven is. Zij is voornemens dit te continueren.

Eefje zal de MR van info voorzien m.b.t. Kwinkleren, (de Kom_leren naam voor school-zelfevalutie) en over Handelings – en opbrengstgericht werken.

De volgende vergadering vindt, regulier, plaats op dinsdag 7 mei om 19.00

