Agenda MR
MR 2018-2019
Dinsdag 16 oktober 2018
19:00 -20:30 uur
Deelnemers: Joset, Samantha, Sander, Tessa, Daniëlle (afwezig), Brigitte (deels)
Deel 1: Brigitte Bras (TSO / Brood en spelen) en Daniëlle aanwezig: 19.00 – 19.20 uur
• Evaluatie 2017/2018
• Schooljaar 2018/2019
Brigitte heeft zichzelf voorgesteld. Ze was altijd schoolcoördinator bij Brood en Spelen, maar sinds dit
jaar is ze regiomanager geworden.
Herhalen op school dat de kinderen echt niet tijdens de TSO het schoolplein op mogen komen. Anders
kan de TSO de veiligheid van de kinderen niet waarborgen. Dit zal school en TSO regelmatig moeten
blijven communiceren. Misschien is het duidelijk als er gecommuniceerd wordt, dat de TSO de hekken
zal openen als het tijd is om (om 12.55 uur) binnen te komen.
Ouders moeten hun kind afmelden bij de TSO, dus als je kind ziek is dan meld je je kind af op school,
maar ook bij de TSO. Dit kan bij Brood en Spelen ook via whatspp.
Vanuit school missen de overblijfouders een stukje communicatie. De TSO is graag op de hoogte over
bepaalde wisselingen of lopende zaken in de klas of op de hele school.
We willen opbouwen en verbeteren met Brood en Spelen, want zij willen zich graag vormen naar de
school.
Pluspunten:
- Terugbrengen naar de klassen;
- Afwezigheid van kinderen wordt gecontroleerd;
- Onderbouw erg tevreden;
- Tosti dag;
- Een goede verbetering in vergelijking met vorig schooljaar.
Aandachtspunten:
- Samantha is regelmatig tijdens de overblijf bezig met de overblijf: kinderen aanspreken op
gedrag dat we niet accepteren (lopen met eten, op tafel zitten, enz.). Dit gebeurt ook als er een
overblijfouder bij zit;
- Sneller inspringen op ongewenst gedrag;
- Indien er wel gereageerd wordt op ongewenst gedrag, wordt dit niet altijd fijn overgebracht
naar de kinderen. Voorbeeld: stem verheffen;
- Bij kinderen is het niet helemaal duidelijk wat de lopende afspraken zijn. De ene keer mag iets
wel, maar de andere keer weer niet;
- Incidenten moeten echt gemeld worden bij ouders, want nu ontstaan er soms onduidelijke
situaties. Het gaat hier niet om elk klein akkefietje;
- Financieel loopt het niet altijd goed. Qua financiën graag mailen naar kantoor, maar als ouders
er echt niet uitkomen, kunnen zij Brigitte mailen hierover;
- Extra activiteiten worden niet door ouders opgemerkt. Leerkrachten en Brigitte geven
voorbeelden van alle extra activiteiten. Dit lijkt echter erg veel, maar misschien is het slim dat
dit gecommuniceerd wordt in de nieuwsbrief, zodat ouders op de hoogte zijn;
- Namen en gezichten van overblijfouders zijn niet bekend bij ouders en soms ook niet bij de
kinderen zelf.
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Deel 2: Daniëlle aanwezig: 19.20 – 20.00 uur
• Actualiteiten, onder meer:
o Leerlingenraad
o Geschillencommissie
• Schoolgids
• Begroting 2019
• Beleid klassenindeling
• Verzoekje communicatie jaarkalender
Daniëlle is door omstandigheden afwezig, waardoor deze punten niet besproken zijn.
Deel 3: MR vergadering: 20.00 – 20.30 uur

MR1

Opening

(20.00 uur)
MR2

Vaststellen notulen 18 september

(20.00 uur)

Notulen (concept) wordt gemaakt en gelijk rondgestuurd, daarna heeft iedereen
een week de tijd om hierop te reageren. Tessa stuurt daarna het concept op naar
Samantha en tijdens de eerstvolgende vergadering maken we de notulen
definitief en stuurt Tessa die versie op naar Samantha.
Notulen van de vorige keer is goedgekeurd.

MR3

Jaarplanning MR 2018-2019

(20.05-20.15)

Dit punt houden we nog aan, want hier hebben we Daniëlle bij nodig.

MR4

Mededeling over het meerkunnersbeleid

(20.15-20.20)

Er wordt gewerkt met een meerkunnersbeleid. Leerkrachten kijken op dit
moment anders tegen het beleid aan en gaan er opnieuw naar kijken en
eventueel het één en ander aanpassen.
Dit punt moeten we nog even aanhouden.

MR5

Kleine punten / mededelingen

(20.20-20.25)

MR6

-

Acties vorige keer

-

Gevonden documenten

-

Wvttk

Rondvraag
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MR7

Sluiting

Bijlage: Acties vorige vergadering

Te nemen actie:
Sander zal contact opnemen met de OR over de
sponsorloop.
Danielle: ICT aanpassen in het jaarplan, want nu
staat juf Noortje er nog, maar dit zullen Samantha
en Valerie op zich gaan nemen.
Sander gaat achter het management statuut aan.

Verloop (groen is afgerond en oranje wordt
uitgevoerd):
Denise is nog steeds de voorzitter van de OR.
Sander heeft bij Denise aangegeven dat er een
sponsorbeleid aanwezig is bij de Ijwegschool.

Die is aanwezig, maar Sander heeft hem nog niet
ontvangen.

Sander stuurt de brief door naar Joset waarin het
foutje staat over de MR rekening.
Sander en Tessa staan op dinsdag tussen 14.45 uur
en 15.00 eventueel op het schoolplein om in
gesprek te gaan met ouders. Ouders kunnen ons
natuurlijk ook op andere momenten benaderen.
Sander en Joset gaan de MR stukken doorlopen.

Ongeveer augustus 2019 afgerond.

Voortaan geven we bij punten eventueel aan:
goedgekeurd, afgekeurd en aanhouden.

Dit voeren we uit.

Brood & Spelen nogmaals evalueren: zijn de
aandachtspunten aan het verbeteren? MR

Einde schooljaar 2018-2019?

Jaarplanning van de MR

Volgende vergadering

Meerkunnersbeleid: MR

Volgende vergadering

