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Notulen MR vergadering dinsdag 18 september 2018
Aanvang: 19.30 uur
Notulist: Michel

1. Opening
Victor heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
De lijst met notulisten wordt vastgesteld. Michel begint. Sandra geeft aan dat de landelijke inspectie
dienst bij Inos langskomt. Onderdeel hiervan is dat de inspecteur ook verschillende scholen bezoekt.
Verder geen mededelingen.
3. Ingekomen post
Er is geen post binnen gekomen. Geen relevante mail ontvangen.
4. Notulen vorige vergadering (17 juni 2018)
De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld met dank aan de opsteller.
5. Jaarverslag
Victor is van mening dat het jaarverslag nog erg algemeen is. Tegelijkertijd is het ook de vraag of dat
erg is. Om meer inhoud te geven aan dit verslag stelt Sandra voor om in de notulen wat dieper in te
gaan op de diverse discussies die wij tijdens de Mr-vergaderingen hebben over de onderwerpen.
Wendy stelt voor om de taak van de directeur wat verder te omschrijven. Een van de aanwezige ouders
doet de suggestie om in het verslag dieper in de gaan op de taken van de MR en wat de MR nog meer
kan doen. Victor geeft aan dat er onderwerpen zijn die niet specifiek bij de MR thuis horen maar toch
besproken kunnen worden zodat er aandacht voor komt. Bijvoorbeeld over de veiligheid op school. De
MR kan hier aandacht op vestigen bij de directie door bijvoorbeeld vragen te stellen over de stand van
zaken en of er afspraken over zijn gemaakt door school.
Victor zal het verslag aanpassen door enkele van deze voorbeelden in het verslag op te nemen. Nadat
de aanpassingen zijn gedaan zal het verslag worden voorgelegd aan de mr-leden en vervolgens worden
vastgesteld en op de website worden geplaatst.
6. Huishoudelijk reglement
Het Huishoudelijk reglement wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
7. Jaarplan
Het Jaarverslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
8. Profilering en taakverdeling van de MR.
De informatie op de website van de KBS d Kievitsloop is momenteel niet actueel. Afgesproken wordt
om de jaarplanning en data van de MR-vergaderingen op de website te plaatsen. Actie michel.

9. Rondvraag
Victor vraagt zich af hoe de leerkrachten aankijken tegen het advies van de sportraad. Henriette geeft
aan dat er door de raad niet goed gekeken is naar de praktijk. Er wordt ook tussendoor ook al
behoorlijk wat aandacht besteed aan bewegen.
Sandra merkt op dat dit onderwerp en ook andere onderwerpen zoals cultuur om het aantal jaar terug
in de publiciteit komen. Er wordt vaak vergeten dat kinderen al heel veel moeten.
Patricia geeft aan dat er momenteel voorbereidingen worden getroffen om een plus – klas op te
starten. De plus - klas is bedoeld voor de meer – en hoogbegaafde leerlingen van onze school. Men is
voornemens om na de herfstvakantie te starten met de plus – klas, voorlopig voor één dagdeel in de
week. Er zijn in per kalenderjaar 2 momenten dat er kan worden ingestroomd in de plus – klas, namelijk
in september en februari.
Victor geeft aan dat zorgvuldige communicatie rond dit onderwerp een belangrijke voorwaarde is. Om
onduidelijkheid en discussie zo veel als mogelijk te voorkomen is het van belang dat er over dit
onderwerp zo breed mogelijk wordt gecommuniceerd, dus niet alleen de ouders van de kinderen die
hier al voor in aanmerking komen maar naar alle ouders toe. Patricia geeft aan dat men voornemens is
om op 23 september een ouderavond te organiseren. Daarnaast zal er een bericht in de memo worden
gezet over dit onderwerp.
Wendy vraagt aan de lerarengeleding hoe de leraren momenteel kijken naar de onderlinge
samenwerking, nu zij zijn gestart aan het 2e schooljaar in de nieuwe samenstelling. Wat is de stand van
zaken en loopt het naar wens? Dit onderwerp wordt meegenomen naar de volgende vergadering.
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