Notulen MR De Hobbitstee 05-09-2017.
Aanwezig: Greetje, Dirk, Pim, Rosetta en Len.
Afwezig: Joris en Lisanne. Lisanne i.v.m. de kampweek van groep 8.
1.Welkom en taakverdeling.
De voorzitter heet iedereen welkom . Len Corbijn(leerkracht groep 4) neemt de plaats van Peggy
Krüpers (leerkracht groep 2). Rosetta voegt Len toe aan mailinglijst. Pim vraagt Joris nog om zich voor
te stellen in de Hobbitkrant.
Taakverdeling:





Voorzitter: Pim
Notulen : Lisanne en Len
Actie en besluitenlijst: Len
Agenda: Rosetta

Taakverdeling komt nog terug op de agenda omdat niet alle MR leden aanwezig waren.
2. Schoolondersteuningsplan/school zelfevaluatie.
Dit komt terug op de agenda. Rosetta vraagt Ilse de vergaderstukken op tijd toe te sturen, zodat we
voorbereid zijn en vragen kunnen stellen.
3. Notulen/actiepunten :
De notulen van zijn goedgekeurd. Er zijn nog actiepunten blijven staan. ( Zie Lijst)
4. Verkeersveiligheid.
Greetje had een afspraak met de verkeercommissie van de Springplank. Deze is op het laatste
moment afgezegd en er is daarna geen contact meer geweest . Greetje gaat weer contact opnemen
met de Springplank.
5. Jaarvergadering.
De jaarvergadering vindt dit jaar plaats tegelijk met de informatieavond. Het programma is in grote
lijnen als volgt: informatie onderbouw-jaarvergadering MR-informatie Ilse- informatie bovenbouw.
We hebben de Powerpoint voor de jaarvergadering besproken en daar waar nodig nog wat
aangepast/veranderd. Bij het voorstellen van de MR gaan we even staan.
Ruud maakt over het afgelopen jaar nog de begroting, daarna neemt Corinne het over. We vragen
Ilse of zij Ruud wil bedanken met een bloemetje.
6 Visie en speerpunten:



Visie MR
Verkeersveiligheid rondom de school





Onderwijs kwaliteit
Schoolzelfevaluatie
Trendanalyse

Evaluatie continu rooster? Pim informeert bij Ilse hierover.
7. Eind Cito uitslagen groep 8.
Dit punt vervalt omdat Lisanne niet aanwezig is.
8. Cursus aanbod.
Cursus is op 15 november . Saltohuis Odysseuslaan 2.
9. Mededelingen personeel.
Er is extra tijd/geld gekomen om het team op verschillende manieren te ondersteunen.






Marieke: versterkt het team met het begeleiden van kinderen.
Angela: gaat werken met Meer begaafden.
Louise: invalster. Wanneer ze niet op een andere school wordt ingezet is ze bij ons op school
en kan ze extra worden ingezet.
René: vervangt Jos i.v.m. Bapo.
Susan: vervangt in verschillende groepen.

10. Mededelingen ouders.
Komen er nog stakingen? De MR wil graag op de hoogte gehouden worden om mee te denken over
kinderopvang wanneer er gestaakt gaat worden.
Hobbittheater.
Het voorstel is 3 keer in plaats van vier keer een Hobbittheater te doen, dit i.v.m. het feit dat de
ouders al veel op school worden verwacht omdat er al gesprekken, infoavonden etc. zijn gepland. De
MR legt de beslissing terug bij school. De ouders vinden het niet te druk , maar vinden het belangrijk
dat de werkdruk voor het team niet te hoog is.

