Notulen MR-vergadering 19/6/2018
Locatie: Personeelskamer School met de Bijbel
Tijd: 19.30 uur.
1) Opening
De vertegenwoordiger van de oudergeleding opent de vergadering.
2) Ingekomen stukken / mededelingen
- Er zijn geen ingekomen stukken
3) Notulen vorige vergadering
- Notulen worden vastgesteld.
4) The Leader in Me
- We bekijken het nieuwe portfolio. Dit ziet er goed uit. Komend schooljaar zal dit gebruikt
gaan worden. Volgend schooljaar gaan we hier mee werken.
5) Stukken vanuit de directie
Ter kennisgeving
- Beleidsstuk Plusgroep
- Plusgroep is afgelopen jaar in opzet anders geworden. Er wordt echt wat gedaan. De
kinderen leren omgaan met meer verantwoordelijkheid. Leerkrachten zijn blij met deze
opzet. Het meegeven van huiswerk wordt als positief. Je geeft de kinderen de kans, maar
we verwachten ook wat van ze.
Ter advies
-

Begroting 2018
• We geven positief advies over de begroting.
Formatie 2018-2019
• Let op: de oudergeleding mag advies geven. De personeelsgeleding heeft
instemmingsbevoegdheid en moet dus stemmen over de formatie.

Ter instemming voor personeelsgeleding:
- Formatie 2018-2019
• De personeelsgeleding stemt in met de formatie.

6) Bespreking met directie
De vertegenwoordiger van de directie sluit aan bij de vergadering.
-

-

-

We bespreken met elkaar de plusgroep. Kinderen hebben een leerkracht gestuurd project en
een kind gestuurd project. Ze werken langere periode aan een onderwerp, zodat ze dit echt
uitdiepen.
We bespreken de formatie. De 0 groep is nog onzeker, in verband met het lage aantal
aanmeldingen. Hierover zal gecommuniceerd worden met betreffende ouders. Er komt ook
een extra SBO-groep. Hiervoor zal een noodlokaal gemaakt worden.
De directie geeft aan dat het jammer is dat er weinig mensen aanwezig zijn op de
vergadering. We spreken met elkaar uit dat we hopen dat we de volgende keer weer
compleet zijn.

7) Wvttk
- Er worden geen nieuwe onderwerpen ter bespreking aangeboden.
8) Datum nieuwe vergadering plannen
- Aan het begin van het schooljaar zal er een nieuwe datumprikker verstuurd worden
9) Rondvraag
10) Sluiting

