MR vergadering 2 juli 2019
Aanwezig: Hassan, Nezlihan, Moumia, Milou, Suzanne, Sienja Afwezig: Tahnee
Actiepunten
- Si laat de notulen op de website zetten
- Su koppelt nav de vergadering terug over de veiligheid en het klimaat van Het Gebouw.
- Mo stuurt alle MR leden, inclusief Jamal en Nadia een mail voor een datumplanning voor
de 1e vergadering in september.
Actiepunten van de vorige keer doorgeschoven:
- Reglement Medezeggeschapsraad van PROO aanpassen, dit doen Mi en Mo
- Groot onderhoud. Er is van alles gaande, het wordt uitgezocht, maar er zijn nog geen
concrete antwoorden.
- Si en Mo inventariseren wat teamleden zouden willen aan ondersteunend materiaal
betaald van de schoolreserves. Idee wordt geopperd om met cito oefenmateriaal te gaan
werken.
Aan de agenda wordt toegevoegd:
- De actuele zaken in groep 1
Groep 1 telt momenteel 30 kinderen. Ouders vragen zich af of dit zo blijft en wat de plannen
zijn. Su geeft aan dat dat zeker niet de verwachting is. Er wordt opgemerkt dat het een goed
idee is om een plan te maken voor volgend jaar voor als het weer zo uitbreidt. Veel ouders
schrijven hun kinderen vaak laat in. Daardoor weet de school vaak niet wat er nog verwacht
wordt.
- Ouders in school tijdens inloopochtenden
In sommige groepen is een inloopochtend. Er wordt opgemerkt dat er ouders zijn die zich
schuldig voelen dat ze niet tijdens deze ochtenden kunnen komen helpen. Daarnaast zouden
er veel ouders zijn die alleen maar met elkaar kletsen tijdens de inloop.
Op dit moment hebben groep 1 en 2 op dinsdag en donderdag inloop. Groep 3 en 4 hebben
dit ook, maar tot de kerstvakantie. Geopperd wordt het idee om hier met het team nieuwe
afspraken over te maken.
De notulen van 28 mei worden vastgesteld.
Mededelingen:

- Het werkverdelingsplan is klaar en moet nog goedgekeurd worden door de PMR en het
team.
- Het kunstwerk komt in de vakantie op de muur
- Het team heeft tijdens de roostervrije week gepraat over de visie en missie
- De RvR heeft plannen voor komend jaar. Ze worden ook actiever in de wijk. Het gaat beter.
Werkdrukplan:
Het team is erover eens dat de klassenassistenten de werkdruk verlagen, dit wordt volgend
jaar dus doorgezet. Er wordt dan gekeken naar welke groep op welk moment de meeste
behoefte aan ondersteuning heeft. Er wordt aangegeven dat het handig is om dit te
communiceren met de ouders.
Schoolgids:
De 1e versie van de schoolgids is gemaakt en bekeken door de MR leden. Er zijn een paar
kleine op- en aanmerkingen die meegenomen zullen worden.
Veiligheid en klimaat:
Su vertelt dat er dinsdag een bijeenkomst is over het klimaat en de veiligheid binnen Het
Gebouw. Er is een commissie pleinplan dat zich buigt over een totaal nieuw plein. De
Viersprong is hierin ruim vertegenwoordigd. Zij zullen zich ook extra richten op de
veiligheid.
Evaluatie schoolreis
Vorig jaar waren er wat klachten over de organisatie van de schoolreis en andere uitjes. Dit
jaar was het goed georganiseerd. De school is met alle groepen naar Duinrell geweest.
Nieuwe MR leden
Jamal en Nadia zullen de MR komen versterken na de zomervakantie. We nemen dan
afscheid van Hassan en Nezlihan. We plannen de 1e vergadering met de nieuwe MR leden
via de mail, zodat de nieuwe leden ook meteen meegekomen kunnen worden.

