Notulen MR vergadering – donderdag 01 februari 2018
Aanwezig:, Chantal, Sylwia, Marcel, Joyce, Job, Marco en Elke
Afwezig: Karin m.k.g.

1. Opening
Joyce opent de vergadering en heet iedereen welkom.
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2. Vaststellen agenda.
Agenda is goedgekeurd en vastgesteld
3. Goedkeuring notulen
Notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld.
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4. Mededelingen
Directie
Sherina zal dit jaar niet deelnemen aan de mr-vergaderingen. Chantal zal dit schooljaar
zitting nemen namens het team.
Taalklas; directie is bezig geweest om een subsidie aan te vragen bij de gemeente om
de kinderen die extra taalbegeleiding nodig hebben beter te kunnen ondersteunen.
Subsidie is toegewezen en er zal nu een plan opgesteld worden hoe de gelden optimaal
ingezet kunnen worden.
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MR
Mail vanuit OBS ’t Hout om samen deel te nemen aan cursus MR, Silwia heeft eventueel
wel interesse om hieraan deel te nemen.
GMR
Silwia is aanwezig geweest namens de Rakt. Er zijn geen verdere bijzonderheden
uitgekomen.
5. Leerlingenaantallen en prognoses (vast agendapunt)
Er komen nog steeds aanmeldingen binnen waardoor de prognose voor nu ongeveer
gelijk blijft met vorig jaar.

I

6. Integraal huisvestingsplan
Brief ontvangen van de bestuurder om een nieuwe werkgroep op te gaan richten van
ouders en team van KC De Rakt en OBS De Straap. Via de MR zal de vraag gesteld
worden aan de ouders wie hieraan wil deelnemen. Als er een groter aantal ouders zich
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aanmeldt dan deel kan nemen zal er een soort van selectie plaatsvinden om een zo
neutraal mogelijke groep te creëren qua ideeën. Dus zowel voor- als tegenstanders van
een eventuele fusie.
7. Inspectiebezoek 19 december (didactisch handelen)
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Er is vooral gekeken naar de plannen die de school heeft en er is in diverse klassen
meegekeken. Marcel en inspecteur hebben hun bevindingen met elkaar gedeeld en
hierdoor zijn er ook nieuwe ideeën gekomen. Het was een verhelderende dag en
vanuit de inspectie is aangegeven dat diverse plannen al goed toegepast worden op
school.
8. Hoofdonderwerpen jaarplan
Wordt besproken via inspectiebezoek bestuur breed
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9. 31 jan team/ ouders samenwerkingsdag

I

Meer informelere momenten tussen ouders en team. De middag heeft wel een aantal
duidelijkheden geschept over wat er gedaan moet worden. Er wordt een regiegroep
opgericht om te kijken hoe we meer resultaat kunnen behalen tussen ouders en team
ten gunste van de kinderen. Er zal nog een avond gepland worden om met name de
Poolse ouders te informeren. We gaan onderzoeken hoe we een hogere opkomst
kunnen realiseren.

10. Nieuwe vakantieplanning
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De vakantieplanning voor volgend schooljaar zal gelijk getrokken worden met de rest
van de regio (BOV)
11. Rondvraag
- Job, Musical groep 8 zal weer plaatsvinden bij de Brem.
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ACTIELIJST behorende bij MR-vergadering 1 februari 2018

Actie

Deadline

Wie

Uitzetten deelname werkgroep huisvesting
ouders

Na carnaval

Mr en directie

