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:-

1) Opening
Een speciaal welkom aan Olaf. Dit is zijn laatste vergadering als voorzitter van de MR.
We bedanken Olaf voor zijn betrokkenheid, inzet en enthousiasme.
2) Ingezonden stukken
Er zijn geen ingezonden stukken.
Wel is Olaf aangesproken door een ouder uit een kleuterklas.
De kleuters hebben de laatste schoolweken geen gym, omdat de gymzaal van de Schakel niet
beschikbaar is.
Volgend schooljaar wordt er gekeken naar een oplossing hiervoor.
3) Update lopende acties
Planning onderwerpen MRvergadering

Betrokkenheid OR

Inzet werkdrukgelden

Groepsdoorbrekend rekenen

Podcasts

Dit punt wordt doorgeschoven naar volgend
schooljaar.
De wens bestaat Lisette van Houwelingen, de
bestuurder, voor een vergadering uit te nodigen.
De MR zal iemand van de OR uitnodigen bij een
vergadering.
Jaco heeft inmiddels kennis gemaakt met Mick.
Er wordt een vervolggesprek gepland.
De MR en OR zullen een rondje doen langs de HWWavonden ter promotie en werving van nieuwe leden.
De PMR heeft geïnventariseerd onder de leerkrachten
wat de wensen zijn.
Uiteindelijk is voor het volgende gekozen:
- uitbreiding chromebooks met 3 karren
- behouden onderwijsassistent
- vakdocent beeldende vorming
Deze pilot loopt nog tot het einde van het schooljaar.
De MR en ouders zullen van de evaluatie begin volgend
schooljaar een terugkoppeling krijgen.
Jaco is bezig met het maken van een nieuwe podcast,
dit keer over de RTplus-klas.
Er zal een verwijzing in de Pijlsnel komen.

4) Jaarplan 2018-2019
De drie speerpunten uit het jaarplan 2018-2019 worden geëvalueerd.
Actie:
De brief met de evaluatie van dit jaarplan èn een vooruitblik naar het jaarplan 2019-2020 wordt voor de
zomervakantie naar ouders verstuurd.
Het nieuwe jaarplan 2019-2020 wordt ook op de website geplaatst.

5) Concept schoolplan 2019-2023
Jaco presenteert het concept van het vernieuwde schoolplan.
Dit document is opgesteld a.d.h.v. een format aangeleverd door AURO.
De rode draad in het schoolplan zijn ambities, de pijlers van ons onderwijs:
1) Ontwikkeling van sociaal emotionele vaardigheden
2) Ontwikkelen van digitale vaardigheden om te functioneren in een technologische samenleving
3) Focus op overdracht van kennis en vaardigheden (cognitieve ontwikkeling)
4) Burgerschap: Algemene en persoonlijke ontwikkeling. Ontwikkelen van denkvaardigheden,
persoonlijkheid en karakter. Omgaan met de huidige wereld.
Deze vier pijlers komen terug in de concrete uitwerking van de speerpunten in het jaarplan.
Actie:
Tijdens de volgende teamvergadering in juni gaat het team aan de slag met het concept schoolplan.
De definitieve versie van het schoolplan 2019-2023 zal in het nieuwe schooljaar op de website geplaatst worden.
5) Concept jaarplan 2019-2020
Het concept van het jaarplan wordt toegelicht.
Het team zal hier tijdens de studiedag mee aan de slag gaan.
Actie:
Het jaarplan 2019-2020 wordt eind dit schooljaar gedeeld met ouders.
6) Personele verdeling 2019-2020
De MR stemt in met de verdeling van leerkrachten over de groepen.
Actie:
De brief met de personele verdeling wordt eind juni verstuurd aan ouders.
7) Rondvraag
Er is geen rondvraag.
Actielijst:
Actie
Een beknopte versie van het schoolondersteuningsprofiel opnemen
in de schoolgids.
Website MR-deel actualiseren.
Afroditi zal daarvoor een stukje aanleveren voor de website.
Update over de goedwerkende airco middels een berichtje in de
Pijlsnel.
Vervolggesprek school en OR.
Speerpunten zijn:
- reminders vrijwillige bijdrage
- inzage in statuten en financiën
- OR uitbreiden
- Ouderbetrokkenheid vergroten
Jaco zal het initiatief nemen om een afspraak te plannen.
Schoolplan 2019-2023 op de website plaatsen.
Hierover een verwijzing in de Pijlsnel opnemen.
Brief m.b.t. evaluatie jaarplan 2018-2019 versturen aan ouders
en plaatsen op de website.
Jaarplan 2019-2020 versturen aan ouders en plaatsen op de
website.
Het vernieuwde pestprotocol behoeft goedkeuring van team en
MR.
Omdat dit document al op de website gepubliceerd is, is hier
enige haast bij.
Verwijzing nieuwe podcast opnemen in de Pijlsnel
Evaluatie pilot groepsdoorbrekend rekenen delen met MR en
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