MR vergadering 10-03-2020
Aanwezig: Ja, Mi, Ta, Mo, Na, Su, Si
Actiepunten:
• MR ouder vinden, op Schoudercom een bericht vanuit de MR zetten, een koffieochtend
organiseren over wat er in de MR gebeurt. Mo en Mi regelen het bericht voor Schoudercom. Ta
gaat achter de koffieochtend aan.
• Mo gaat achter het e-mailadres van de MR aan.
• Si gaat achter Schoudercom aan om voortaan met de MR via Schoudercom te kunnen
communiceren.
Volgende vergadering:
• Ricardo van Rijn update concept.
Suzanne doet mededelingen.
• PBS weekregel is begonnen. De regel hangt zichtbaar in de school.
• De Viersprong gaat meedoen met de rekenkangoeroes.
• Er komt een rookverbod voor in en om scholen.
• Er is een medewerker bij PROO die helpt met huisvestingszaken regelen.
• Er wordt hard gewerkt aan het klimaat in Het Gebouw.
• Het plein wordt aangepakt, er zal goed naar de veiligheid worden gekeken. 26 maart is het
overleg hierover.
RvR
Het nieuwe concept van de Ricard van Rijn foundation is in de maak. Een nieuwe regel zal zijn dat er
gele en rode kaarten uitgedeeld zullen gaan worden. Inmiddels gaan er vrij veel kinderen naar huis
tussen de middag.
De Singel gaat naar het 5 gelijke dagen model, dus de RVR werkt dan alleen voor de Springplank en
de Viersprong.
De wensen en eisen die gesteld worden aan de RvR veranderen. De coördinatoren zijn zelf ook
dagelijks aanwezig. Er wordt gebruik gemaakt van een notitieboekje waarin opgeschreven wordt wat
er aan de hand is tijdens de pauze. Dat wordt dan besproken met de leerkracht.
Missie/ visie – studiedag begrijpend lezen
Er is een studiedag geweest over begrijpend lezen. Het team heeft hier geleerd hoe begrijpend lezen
aangepakt moet worden. Inmiddels werken we ook groepsdoorbrekend met Nieuwsbegrip. Dit
bevalt heel goed.
De missie en visie is in het team verder besproken. De bladen van de informatieavond met ouders
zijn hier ook uitgebreid besproken.
MR verkiezingen
Er is nog niemand uit het team die zich heeft aangemeld. Wordt vervolgd.
Voor de ouders moet het traject tot het aanstellen van een nieuw MR lid nu gestart worden.
Het idee is om eerst een koffieochtend te organiseren waarin wordt uitgelegd wat er precies in de
MR gebeurt.
W.v.t.t.k
Er wordt opgemerkt dat PI dictee in de begroting stond. De vraag is waarvoor het precies is. Mo
vraagt dit na bij de RT-er.

Rondvraag
Er wordt opgemerkt dat er vaak mensen niet reageren op mailtjes binnen de MR. Afspraak is dat
iedereen voortaan reageert met ‘allen beantwoorden’ ipv alleen de mailer beantwoorden.

